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Ata da 34ª Sessão Especial, em 25 de março de 2009

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Marconi Perillo, Mão Santa e José Nery

(Inicia-se a sessão às 11 horas e 16 minu-
tos e encerra-se às 14 horas e 26 minutos.).

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Há número regimental. Declaro aberta a ses-
são.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A presente sessão especial destina-se a come-
morar os 45 anos da Campanha da Fraternidade, de 
acordo com o Requerimento nº 121/2009, de autoria 
do Exmº Sr. Senador José Nery e de outros Srs. Se-
nadores e Srªs Senadoras.

De acordo com a decisão desta Presidência, 
usarão da palavra os Srs. Líderes ou quem S. Exªs 
indicarem.

A Presidência vai conceder a palavra também aos 
primeiros subscritores dos requerimentos.

Tenho a honra de convidar para compor a Mesa 
o primeiro signatário da presente sessão, o Exmº Sr. 
Senador José Nery. Tenho também a honra de con-
vidar para compor a Mesa o Exmº Sr. Dom Lorenzo 
Baldisseri, Núncio Apostólico do Brasil. Convido S. 
Exª Reverendíssima Dom Dimas Lara Barbosa, Se-
cretário Geral da Confederação Nacional dos Bispos 
do Brasil – CNBB.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, convidados 
ilustres aqui presentes, senhoras e senhores, por uma 
nobre e feliz iniciativa do eminente Senador José Nery 
e de outros Senadores, o Senado Federal comemora, 
no dia de hoje, os 45 anos de existência da Campanha 
da Fraternidade, uma das realizações mais importan-
tes da Igreja Católica no Brasil.

Promovida pela Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB), desde 1964, com o tema “Igreja em 
Renovação”, a Campanha da Fraternidade atravessou 
45 anos ininterruptos, dedicando-se a diversos temas, 
como a juventude, a fome, a questão fundiária, a vio-
lência, os indígenas, a população carcerária e a família, 
entre muitos outros importantes temas.

Sempre realizada no tempo da Quaresma, a 
Campanha da Fraternidade tem por objetivo chamar 
não só os católicos, mas toda a sociedade brasileira, 
em especial os cristãos, à reflexão e, principalmente, à 
ação sobre temas invariavelmente pungentes da vida 

social no nosso País. Baseando-se na metodologia do 
“ver, julgar e agir”, a Igreja convoca todos os homens 
e mulheres de bem, o que inclui a nós, representantes 
da sociedade brasileira neste Parlamento, a estudar o 
tema escolhido e a traçar estratégias de atuação para 
obter as mudanças necessárias à construção de uma 
sociedade mais justa e mais solidária, estruturada so-
bre os valores cristãos.

Nesta ocasião em que comemoramos os 45 anos 
da campanha da fraternidade, é preciso destacar a 
coragem e a determinação da CNBB, entidade que 
nunca se acovardou, tampouco se omitiu diante das 
mazelas vividas pela sociedade brasileira, mesmo nos 
tempos difíceis do período militar. De 1964 a 1985, a 
Campanha foi realizada todos os anos sem uma única 
lacuna sequer.

Este ano, a CNBB nos proporciona uma refle-
xão sobre um dos temas mais graves, importantes e 
candentes já enfrentados pela sociedade brasileira: a 
questão da segurança pública. Com o lema “A paz é 
fruto da justiça”, a Igreja nos chama; aliás, nos con-
clama a pensar sobre as raízes da insegurança e da 
crescente onda de violência que assola as cidades 
brasileiras, certamente fruto das desigualdades so-
ciais e das discrepâncias regionais, desde as maiores 
metrópoles até as pequenas cidades, as pequenas 
comunidades brasileiras.

Chama-nos, também, a lembrar que a insegu-
rança em que vivemos não é fruto somente da falta 
de investimento no aparato repressivo dos crimes, 
mas também, e principalmente, resultado da histórica 
omissão do Estado brasileiro na universalização da 
educação e das políticas de inserção social, únicas 
medidas capazes de oferecer a nossos jovens alter-
nativas viáveis de futuro, e que certamente significam 
medidas preventivas em relação à violência.

Por mais importante que seja a estruturação de 
polícias bem aparelhadas e dotadas de pessoal bem 
remunerado e bem treinado, e isso é muito importante, 
a sociedade brasileira jamais se verá livre da chaga 
da violência urbana, enquanto as organizações cri-
minosas ainda forem mais vantajosas para a nossa 
juventude do que o caminho da honestidade e da jus-
tiça, que só se pavimenta sobre iniciativas concretas 
de inclusão social.
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O Estado precisa estar mais presente na vida 
dos cidadãos, especialmente daqueles mais pobres, 
fornecendo-lhes educação de qualidade e oportuni-
dades de ascensão social, especialmente o emprego. 
Nessa seara, nós, Parlamentares, temos um papel 
importante a desempenhar! É bem verdade que mui-
to tem sido feito. Mas ainda há muito o que fazer, e é 
para isso que estamos aqui!

Parabéns à CNBB e à Igreja Católica por esses 
45 anos de chamado à ação e à reflexão. É por meio 
de iniciativas como a Campanha da Fraternidade que 
a sociedade brasileira evolui e proporciona a seus fi-
lhos um futuro melhor do que o presente. É assim que 
deve ser. É assim que será.

Essa é a mensagem inicial da Presidência do 
Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Tenho a satisfação de conceder a palavra ao 
primeiro subscritor da homenagem, o Exmº Sr. Sena-
dor José Nery.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmº Sr. 
Presidente Marconi Perillo; saúdo, com enorme sa-
tisfação, Dom Lorenzo Baldisseri, Núncio Apostólico 
do Brasil; saúdo a CNBB na pessoa de Dom Dimas 
Lara Barbosa, bispo do Rio de Janeiro, que hoje é o 
Secretário-Geral da CNBB; Srs. Senadores, Srªs Se-
nadoras, representantes de entidades da sociedade 
civil, representantes do corpo diplomático em Brasília, 
Srs. representantes de demais igrejas cristãs, Monge 
Sato, da Igreja Budista, e representantes de outras de-
nominações aqui presentes nesta sessão especial do 
Senado Federal, destinada a comemorar os 45 anos 
da Campanha da Fraternidade e, ao mesmo tempo, a 
realizarmos aqui uma reflexão sobre o tema da Cam-
panha em 2009, “Fraternidade e Segurança Pública”, 
acompanhado do lema “A paz é fruto da justiça”. 

O objetivo geral da Campanha da Fraternidade 
de 2009 é suscitar o debate sobre a segurança pú-
blica e contribuir para a promoção da cultura da paz 
nas pessoas, na família, na comunidade e na socie-
dade, a fim de que todos se empenhem efetivamente 
na conjunção da justiça social que seja a garantia de 
segurança para todos e todas.

Destaco aqui três objetivos específicos da Campa-
nha da Fraternidade deste ano. O primeiro é denunciar 
a gravidade dos crimes contra a ética, a economia e as 
gestões públicas, assim como a injustiça presente nos 
institutos da prisão especial, do foro privilegiado e da 
imunidade parlamentar para crimes comuns ou, como 
seria mais adequado dizer, não imunidade parlamentar, 
Dom Dimas, mas impunidade parlamentar. 

Com esse objetivo, a Igreja, ou melhor, as igrejas 
cristãs, capitaneadas pela CNBB, conclamam a socie-
dade brasileira a não considerar normal e aceitável a 
corrupção endêmica vivenciada em nosso País, onde 
banqueiros corruptos são tratados com salamaleques 
e delegados e investigadores são tratados como cri-
minosos. 

Chamo a atenção para a necessidade de ser re-
visto o foro privilegiado para autoridades, que, na ver-
dade, tem-se constituído e tem sido usado como um 
poderoso instrumento de incentivo à impunidade.

E, neste sentido, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
ilustres convidados, há poucos minutos, recebemos aqui 
no Senado Federal a visita do delegado Protógenes 
Queiroz, que foi recebido em meu gabinete, juntamente 
com a Comissão de Srs. Senadores, Senador Suplicy, 
Senador Simon, Senador Inácio Arruda, vários Srs. De-
putados e Deputadas Federais, para tomarmos conhe-
cimento dos últimos eventos que envolvem a operação 
Satiagraha, que levou à prisão do banqueiro Daniel 
Dantas. E, hoje, o principal investigador, o delegado 
Protógenes, em vez de ser apoiado na sua luta como 
servidor público no cumprimento de sua missão legal e 
constitucional de apurar crimes, especialmente aqueles 
de colarinho branco, que envolvem pessoas podero-
sas, em vez de a investigação Satiagraha orientar-se, 
caminhar no seu foco principal que seria a identifica-
ção dos crimes de Daniel Dantas – lavagem de dinhei-
ro, crimes financeiros e toda a ordem de saques que 
motivaram aquela operação Satiagraha –, não se fala 
mais na punição dos crimes de Daniel Dantas. Fala-
se, com muita propriedade, todos os dias, na imprensa 
nacional, na mídia nacional, sobre eventuais desvios 
de conduta do delegado Protógenes, na condução do 
processo de investigação policial. 

Para mim, isso é uma demonstração de como há, 
de forma surpreendente, meu caro Presidente, Sena-
dor Marconi Perillo, a inversão de valores em fatos tão 
graves como esse, em que o investigador passa a ser 
o investigado e o criminoso. Inclusive, no âmbito da 
CPI dos Grampos, que ocorre aqui na Casa ao lado, 
na Câmara dos Deputados, o delegado Protógenes 
será ouvido no dia 1º de abril, e há uma ameaça de 
que ele poderia sair de lá preso. 

Mas a reunião que fizemos há pouco em meu 
gabinete com a comissão de Senadores e Deputados 
e Deputadas, tratamos exatamente de tomar algumas 
medidas de solidariedade e de acompanhamento da-
quele depoimento no dia 1º, para denunciar essa in-
versão de valores e buscar a justiça e a verdade, que 
é o que nos move na nossa luta contra a corrupção e 
a violência em nosso País.

MARÇO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL2
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras 
e convidados, tenho de lembrar a situação do meu 
Estado do Pará, que registra os maiores índices de 
trabalho escravo e de violência no campo e onde as 
maiores cidades estão definitivamente colocadas entre 
as cidades brasileiras com maiores índices de crimina-
lidade e violência. A exploração sexual de crianças e 
adolescentes na capital e no interior – como, de resto, 
ocorre em todos os Estados brasileiros – é um dos si-
nais exteriores do menosprezo aos direitos humanos, 
inclusive aos mais elementares direitos econômicos e 
sociais. Esses dramas sociais e humanos comuns no 
País inteiro, generalizados e marcantes na conjuntura 
nacional, parecem encontrar no Pará uma espécie de 
campo ainda mais fértil para se exacerbarem.

O segundo objetivo da Campanha da Fraternida-
de, promovida pelas Igrejas cristãs do Brasil, diz res-
peito à denúncia da “predominância do modelo punitivo 
presente no sistema penal brasileiro”, enxergando nele 
a expressão de mera vingança. Basta olhar para o nosso 
sistema prisional, totalmente falido e inadequado para 
reincorporar infratores no convívio social.

Quero lembrar que há no Brasil mais de 400 mil 
presos. Desses, algo em torno de 120 mil são presos 
provisórios que estão a reclamar do Poder Judiciá-
rio as medidas necessárias para livrá-los da prisão. 
Esses 120 mil aprisionados, com justa insatisfação e 
com justa indignação, cobram aquela mesma pressa, 
audácia e firmeza do Poder Judiciário que ficou evi-
dente na atuação do Sr. Presidente do Supremo Tribu-
nal Federal ao libertar e ao tirar da cadeia, em menos 
de 48 horas, um banqueiro acusado de vários crimes 
contra a Administração, crimes financeiros, crimes dos 
mais graves.

Pedimos, então, essa isonomia de tratamento en-
tre presos de colarinho branco e os milhares de presos 
provisórios, pobres, humilhados, que têm o mesmo di-
reito ao julgamento dos crimes ou da situação em que 
são investigados. Esses não-sentenciados, justamente, 
cobram tratamento isonômico para que a justiça de fato 
aconteça, para que não sejam os mais pobres sempre 
a pagar pela falta de estrutura, de correção, de atenção, 
já que eles são vítimas de uma sistema de miséria, 
pobreza e opressão que se vai reproduzindo ao longo 
do tempo em nossos 500 anos de história.

Esta sessão especial de hoje tem de ser um mo-
tivo importante para a nossa reflexão, para a nossa 
orientação e para as nossas exigências. Brasil com 
justiça significa atenção aos mais pobres, aos exclu-
ídos e aos desempregados, para que essa escalada 
da violência não se reproduza e, inclusive, não se re-
produza naquilo que podemos chamar de violência 
institucional, quando os organismos da sociedade le-

galmente constituídos para combater a impunidade e 
a violência muitas vezes são omissos, incapazes de 
responder aos mais justos reclamos da consciência 
dos cidadãos mais simples, mais pobres, daqueles 
que querem um Brasil mais justo.

Portanto, esta sessão especial é um bom mo-
mento para tornar públicas as denúncias das entidades 
de defesa dos direitos humanos e da própria Ouvido-
ria de Segurança Pública do Estado do Pará sobre o 
recrudescimento das práticas de tortura e execução 
sumária de supostos criminosos comuns por autori-
dades policiais militares em bairros pobres da capital 
e de cidades da região metropolitana de Belém e do 
interior do Estado do Pará.

Em 2008, foram feitas cerca de 800 denúncias de 
crimes praticados por integrantes da Polícia Militar, dos 
quais 75 casos de tortura e 38 de homicídio. Somente 
nas duas primeiras semanas de janeiro do corrente 
ano, foram registrados nove casos de execução pela 
chamada Ronda Tática Metropolitana (Rotam).

O terceiro objetivo merece uma reflexão mais 
detida de todos nós. A intenção da CNBB e das igre-
jas cristãs do Brasil é “desenvolver ações que visam 
à superação das causas e dos fatores da inseguran-
ça”. É justamente o que mais precisamos fazer em 
nosso País, ou seja, enfrentar as causas geradoras 
da violência. 

Nosso País tem progredido, mas esse progresso 
é acessível para poucos cidadãos. Os milhões de de-
sempregados, os milhões de sem-terra e sem– teto não 
participam da repartição das riquezas. A luta contra a 
pobreza ainda é enfrentada com medidas paliativas.

A atual crise econômica mundial já chegou ao 
Brasil com toda força destrutiva que possui. Teve o mé-
rito de desmascarar os limites da política econômica 
vigente, ancorada na concessão de ações paliativas 
aos mais pobres e na manutenção dos lucros e be-
nesses dos poderosos, especialmente os detentores 
de títulos públicos brasileiros.

Sr. Presidente, requeiro que meu pronunciamento 
seja considerado na íntegra tendo em vista o tempo 
para que possamos escutar com muita atenção todos 
os demais oradores desta sessão. Mas eu queria ainda 
me referir a um aspecto muito importante considerado 
na Campanha da Fraternidade de 2009, um assunto a 
que venho me dedicando diuturnamente nesta Casa 
e que aparece no texto-base da Campanha. Trata-se 
das observações relativas ao combate e à luta contra 
a escravidão contemporânea.

Diz a CNBB no texto-base: 

A escravidão contemporânea no Brasil 
se manifesta, muitas vezes, pela existência 
de uma dívida contraída pelo trabalhador com 
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gastos de transporte até o local do trabalho, 
compra de alimentos e ferramentas de trabalho, 
dívida que não pode ser paga nas condições 
que o próprio trabalho oferece. Esse proble-
ma nunca foi enfrentado adequadamente pe-
los governos, que geralmente agem de forma 
pontual, libertando escravizados, interceptando 
o tráfico de pessoas, multando empresas pela 
violação das leis trabalhistas, mas muito rara-
mente utilizam medidas de direito penal.

É bom lembrar que, apesar de o nosso Código 
Penal prever penas de prisão e de o Ministério Públi-
co haver impetrado ações penais, não há, no Brasil, 
nenhum escravagista contemporâneo preso. Nos úl-
timos 13 anos, 33 mil brasileiros foram libertados da 
condição de escravos contemporâneos, mas nenhum 
escravagista está preso, pagando pelos crimes que 
cometeu. Isso, por si só, denuncia a necessidade e a 
urgência de leis mais efetivas para combater o traba-
lho escravo. 

E faço uma ressalva: há avanços significativos 
nessa luta. Algumas políticas e algumas ações têm 
sido feitas, especialmente pelo Ministério do Trabalho, 
que merecem o nosso reconhecimento e são dignas 
de nota. Mas é preciso avançar muito mais, inclusive 
aproveitando aqui para solicitar à Câmara dos Depu-
tados que aprove imediatamente a PEC nº 438, de 
2001, de autoria do ex-Senador Ademir Andrade, do 
PSB do Estado do Pará, que prevê a expropriação 
das terras, propriedades e bens onde for constatada 
a prática criminosa do trabalho escravo.

Por último, Sr. Presidente, ao homenagear os 45 
anos da Campanha da Fraternidade no Brasil, inicia-
da em 1964, o ano da escuridão política, do regime 
militar, das prisões ilegais, da violência institucionali-
zada, em que o Estado era – e foi – o principal agente 
da violência. Foi naquele período, pelas idéias e ação, 
que um dos mais eminentes bispos da Igreja do nosso 
País, Dom Hélder Pessoa Câmara, foi o motivador da 
primeira Campanha da Fraternidade, em 1964. De lá 
até hoje, todos os temas da Campanha da Fraterni-
dade, todos os anos, têm feito o Brasil refletir, pensar 
e agir na busca da construção de uma sociedade de 
paz, onde reine a justiça e contra todo o tipo de exclu-
são e violência. 

Homenageamos Dom Hélder Câmara nesta data, 
Sr. Presidente, ele que deveria ter recebido, em 1970, 
1971, 1972, o prêmio maior de Embaixador da Paz, 
representando nosso País. Dom Hélder foi impedido 
de receber o Prêmio Nobel da Paz em três anos con-
secutivos por atuação, de forma subterrânea e crimi-
nosa, do Brasil, através da embaixada brasileira em 
Oslo, pela articulação do Governo militar, que contou 

com o apoio de setor da imprensa brasileira, que, in-
clusive, promoveu a vinda ao País de representantes 
da Noruega para falar aqui, criando as condições para 
que o prêmio não fosse concedido a ele durante três 
anos consecutivos.

Sr. Presidente, sei que exagerei no tempo, mas o 
senhor haverá de compreender. Na semana passada, 
participei, na Assembléia Legislativa do Estado do Cea-
rá, de uma homenagem pelos 100 anos de nascimento 
de Dom Hélder Câmara, que nasceu a 7 de fevereiro de 
1907. Dizia aos Deputados estaduais, naquela ocasião, 
que aquela homenagem representava, em primeiro lu-
gar, um ato de desagravo pelas acusações, infâmias 
e perseguições de que Dom Hélder e todos os que o 
acompanharam em sua luta foram vítimas.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Se-
nadores e ilustres convidados, homenagear os 45 anos 
da Campanha da Fraternidade é também homenagear 
Dom Hélder Câmara, bispo dos pobres e dos oprimi-
dos, que continua com suas idéias, suas obras, seus 
escritos, suas poesias, suas ações – que são inúmeras 
no âmbito da Igreja Católica –, desde seu estímulo à 
criação da CNBB, do Celan, do Banco da Providência, 
da Operação Esperança e tantas outras. Homenagear 
os 45 anos da Campanha da Fraternidade é também 
homenagear Dom Hélder, Dom Fragoso, Dom Aloísio 
Lorscheider, Dom Paulo Evaristo Arns, Dom Ivo, Dom 
Luciano Mendes de Almeida, Dom Pelé, na Paraíba, 
Dom José Maria Pires e tantos outros bispos, irmãos 
do povo nessa caminhada da Igreja Católica no Brasil 
e que muito nos orgulha, Dom Dimas. 

Que o senhor leve ao seu Presidente e a todos 
os senhores bispos, reunidos na Assembléia-Geral da 
CNBB, a homenagem do Senado Federal, do Congres-
so Nacional e de todos aqueles que continuam acre-
ditando em um futuro de paz, justiça e fraternidade 
em nosso País. 

Muito obrigado. (Palmas.)

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR JOSÉ NERY 

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Sem apanha-
mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Se-
nadores, este ano a CNBB promove mais uma edição 
da Campanha da Fraternidade. Desta vez o tema é a 
segurança pública. O lema escolhido para campanha, 
extraído do Livro de Isaias, sintetiza o desafio que te-
mos pela frente: a paz é fruto da justiça.

O objetivo geral da Campanha da Fraternidade 
de 2009 é suscitar o debate sobre a segurança pú-
blica e contribuir para a promoção da cultura da paz 
nas pessoas, na família, na comunidade e na socie-
dade, afim de que todos se empenhem efetivamente 
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na construção da justiça social que seja garantia de 
segurança para todos.

Destaco aqui três objetivos específicos da Cam-
panha da Fraternidade deste ano.

O primeiro é “denunciar a gravidade dos crimes 
contra a ética, a economia e as gestões públicas, as-
sim como a injustiça presente nos institutos da prisão 
especial, do foro privilegiado e da imunidade parlamen-
tar para crimes comuns”. Com este objetivo a Igreja 
conclama a sociedade brasileira a não considerar nor-
mal e aceitável a corrupção endêmica vivenciada em 
nosso país, onde banqueiros corruptos são tratados 
com salamaleques e delegados e investigadores são 
tratados como criminosos. Chama a atenção para a 
necessidade de ser revisto o foro privilegiado, que tem 
sido usado como instrumento de impunidade.

Lembro da situação do meu Pará, que registra os 
maiores índices de trabalho escravo e de violência no 
campo e suas maiores cidades estão definitivamente 
colocadas entre as cidades brasileiras com maiores 
índices de criminalidade e violência. A exploração se-
xual de crianças e adolescentes na capital e no interior 
é mais um dos sinais exteriores do menosprezo aos 
direitos humanos, inclusive os mais elementares direi-
tos econômicos e sociais. Dramas sociais e humanos 
comuns no país inteiro, generalizados e marcantes 
na conjuntura nacional, mas que parecem encontrar 
uma espécie de campo ainda mais fértil para se exa-
cerbarem. 

O segundo objetivo diz respeito a denúncia da 
“predominância do modelo punitivo presente no siste-
ma penal brasileiro”, enxergando nele a expressão de 
mera vingança. Basta olhar para nosso sistema prisio-
nal, totalmente falido e inadequado para reincorporar 
infratores no convívio social.

Esta sessão especial é um bom momento para 
tornar públicas as denúncias de entidades de defesa 
dos direitos humanos e da própria Ouvidoria de Segu-
rança Pública do Pará, sobre o recrudescimento das 
práticas de tortura e execução sumária de supostos 
criminosos comuns por autoridades policiais militares, 
em bairros pobres da capital e de cidades da região 
metropolitana de Belém e do interior do estado. 

Em 2008, foram feitas cerca de 800 denúncias de 
crimes praticados por integrantes da Policia Militar, dos 
quais 75 casos de tortura e 38 de homicídio; e somen-
te nas duas primeiras semanas de janeiro do corrente 
ano, foram registrados nove casos de execução pela 
chamada Ronda Tática Metropolitana (ROTAM).

O terceiro objetivo merece uma reflexão mais de-
tida de todos nós. A intenção da CNBB é “desenvolver 
ações que visem à superação das causas e dos fatores 
da insegurança”. É justamente o que mais precisamos 

fazer em nosso país, ou seja, enfrentar as causas ge-
radoras da violência.

Nosso país tem progredido, mas este progresso 
é acessível a poucos cidadãos. Os milhões de desem-
pregados, os milhões de sem-terra e sem-teto não 
participam da repartição das riquezas. A pobreza só é 
enfrentada com medidas paliativas, com bolsas e não 
com emprego, com esmolas e não com renda.

A atual crise econômica mundial, que já chegou 
ao Brasil com toda a força destrutiva que possui, teve 
o mérito de desmascarar os limites da política econô-
mica vigente, ancorada na concessão de ações palia-
tivas aos mais pobres e na manutenção dos lucros e 
benesses dos poderosos, especialmente os detentores 
de títulos públicos brasileiros.

As medidas governamentais até o momento não 
escondem uma opção de classe: salvam os banqueiros, 
as grandes corporações e os especuladores.

Exemplo de tratamento paliativo é o dado pelo 
governo do estado do Pará. A banalização da violên-
cia policial em cidades paraenses, incluindo práticas 
de tortura explicita e de execução sumária, é incon-
gruente com o discurso oficial do governo de Ana Jú-
lia Carepa, que anuncia a exaustão estar edificando 
uma “Terra de Direitos”. Bem cedo, caiu por terra sua 
promessa de que enfrentaria a violência e a crimi-
nalidade atingindo suas raízes históricas e sociais e 
adotando uma nova concepção de segurança pública, 
democrática e comprometida com a dignidade huma-
na, que priorizasse na atividade policial a inteligência 
e a prevenção do crime.

Somente neste início de ano milhares de brasi-
leiros foram dispensados do emprego, outros recebe-
ram férias coletivas. O pior é que a recessão que se 
avizinha, e só os meios de comunicação e o governo 
não reconhecem, levará a que os novos empregos não 
sejam gerados, aumentando a exclusão de nossa ju-
ventude, aumentando o risco de que esta juventude 
se torne soldados do tráfico, seja morta pelas “balas 
perdidas” nas favelas, seja excluída de qualquer pos-
sibilidade de futuro.

Fiquei muito feliz com a citação no texto-base da 
Campanha acerca do problema da escravidão moderna 
em nosso país. É um assunto que venho me dedicando 
diuturnamente nesta Casa. Diz o texto: 

“A escravidão contemporânea no Brasil 
se manifesta, muitas vezes, pela existência de 
uma dívida, contraída pelo trabalhador com 
gastos de transporte até o local do trabalho, 
compra de alimentos e ferramentas de trabalho, 
dívida que não pode ser paga nas condições 
que o próprio trabalho oferece. Esse problema 
nunca foi enfrentado adequadamente pelos go-
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vernos, que geralmente agem de forma pontual, 
libertando escravizados, interceptando o tráfico 
de pessoas, multando empresas pela violação 
das leis trabalhistas, mas muito raramente uti-
lizaram medidas de direito penal”.

Este é um desafio muito grande, erradicar de 
vez qualquer manifestação de trabalho escravo em 
nosso país.

Srªs. e Srs.,nestes quarenta e cincos anos de 
existência, a Campanha da Fraternidade auxiliou mi-
lhões de cidadãos a refletir sobre a realidade brasileira. 
Enfrentando períodos de exceção ou de democracia, a 
Campanha sempre foi um espaço de conscientização 
do povo brasileiro. Utilizando o método VER – JULGAR 
– AGIR estimulou milhões de brasileiros a reivindica-
rem seus direitos.

Desejo vida longa a esta iniciativa. Desejo que as 
causas mais profundas da violência sejam debatidas 
e que o Estado as enfrente de forma totalmente dis-
tinta da que tem utilizado. Chegou a hora de o Estado 
brasileiro fazer sua opção pelos pobres, por que pelos 
ricos sempre foi a regra de sua conduta.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Esta Presidência tem a satisfação de cumpri-
mentar o Senador José Nery, não apenas pela inicia-
tiva louvável desta homenagem, mas, sobretudo, pelo 
conteúdo de seu rico pronunciamento.

Tenho a satisfação de saudar o Sr. Secretário 
da Nunciatura Apostólica, Monsenhor Sladan Cosic; a 
Exmª Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, Srª 
Gilda Pereira de Carvalho; o Exmo Secretário Nacional 
de Segurança Pública, Dr. Ricardo Brisolla Balestreri; 
Revmo Monge do Templo Budista de Brasília, Sr. Ade-
mar Sato; Sr. Diretor Regional da Federação Espírita 
Brasileira, Sr. João Pinto Rabelo; Senhores padres da 
CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil; 
Sr. Vice-Presidente do Centro de Divulgação do Islã 
para a América Latina, bem como a todos os demais 
convidados. 

Também tenho a satisfação de anunciar e registrar 
a presença de um grupo seleto de Oficiais de Justiça 
do meu Estado, Goiás. (Palmas)

Concedo a palavra com muito prazer ao Exmo 
Senador Fernando Collor, que falará pela Liderança 
do PTB.

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL. Pela Li-
derança do PTB. Sem revisão do orador.) – Sr. Senador 
Marconi Perillo, que preside esta sessão; Sr. Senador 
José Nery, autor da proposição; S. Exª Revma Dom Lo-
renzo Baldisseri, Embaixador do Estado do Vaticano 
junto ao Estado brasileiro; S. Exª Revma Dom Dimas 
Lara Barbosa, Secretário-Geral da CNBB; represen-

tantes de outras denominações religiosas, senhoras e 
senhores convidados, Srªs e Srs. Senadores.

A Igreja Católica, ao longo desses anos, tem sido 
fiel em acompanhar sempre com interesse e preocupa-
ção os grandes problemas nacionais. Isso ela tem feito 
notadamente através da Campanha da Fraternidade, 
que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil pro-
move, como aqui já foi dito, desde sua primeira edição 
em 1964, no tempo da Quaresma, ou seja, o período 
que vai, no calendário religioso, da Quarta-Feira de 
Cinzas à Semana Santa. 

Este ano, o assunto escolhido é de dolorosa e 
pungente atualidade: a violência. Por isso, a mobiliza-
ção da entidade tomou para 2009 o tema “Fraternidade 
e Segurança Pública”, com o inspirado lema: “A paz é 
fruto da justiça!”.

O tema “segurança pública”, em sentidos varia-
dos, já foi objeto de campanhas da CNBB nos últimos 
anos, tais como 1974 e 1984: “Fraternidade e vida”; 
2005: “Solidariedade e paz”; 2008: “Fraternidade e vida”. 
Todas, sempre sob o enfoque da discussão sobre o 
problema da vida e da justiça social, a ameaça à vida 
e a necessidade de se criar uma sociedade mais justa 
e, por isso mesmo, oferecendo mais segurança. 

A arregimentação solidária de 1983 tratou da vio-
lência com o lema “Fraternidade sim, violência não”. Em 
1979, a CNBB promoveu o movimento por um mundo 
mais humano. Contudo, a forma com que cada tema 
é abordado é o grande diferencial da Campanha da 
Fraternidade. Independentemente da importância da 
mensagem veiculada ao longo do ano, o foco não são 
as palavras, mas a ação.

Essas mobilizações anuais vêm promovendo estu-
dos, debates, questionamentos e oferecendo propostas 
práticas e viáveis sobre temas e problemas de grande 
repercussão nacional. Por isso, considero de vital im-
portância o interesse desta Casa, Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, em conhecer e avaliar o que a Igreja 
Católica no Brasil pretende propor ao povo brasileiro 
com a Campanha deste ano.

Começaria interrogando: o que se entende por 
segurança pública? Será uma obrigação dos órgãos do 
Estado encarregados da ordem pública? Certamente 
que sim. Mas não é apenas isso. Se disser “segurança 
pública”, entendo que deva ser de todas as pessoas, a 
ser feita por todas as pessoas e para todas as pesso-
as. Se assim não for, nunca será segurança pública de 
todos para todos. É preciso que as relações entre as 
pessoas, nas famílias, nos ambientes de trabalho, nas 
comunidades, na sociedade, tenham a preocupação 
do respeito aos direitos dos outros, a preocupação do 
respeito e da vontade de viver em paz. Essa paz ga-
rantirá a segurança, como diz o lema de 2009: “A paz 
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é fruto da justiça”. Isto é, se os direitos individuais – o 
direito à vida, à liberdade, à livre associação, à livre 
expressão de opinião – não forem assegurados, não 
haverá segurança.

Por outro lado, se a violência é subproduto da 
injustiça, decorre daí, de forma muito clara, que a paz 
é, fundamentalmente, um fruto da justiça. Então, po-
demos falar de justiça social como fator de prevenção 
da violência.

É interessante notar que essa postura preventiva, 
defendida pela Igreja, vai ao encontro da percepção dos 
juristas modernos de que nosso sistema penal deve 
sofrer, urgentemente, profundas transformações.

A comissão de juristas que no presente momento 
elabora o projeto do novo Código de Processo Penal, 
já se manifestou favoravelmente a uma série de alte-
rações que transformarão o caráter de nosso sistema 
penal: de vingativo e excessivamente punitivo, em 
educativo e profilático.

Já do lado da Igreja, entre as propostas que os 
bispos brasileiros ora nos fazem, quero citar apenas 
algumas que me pareceram mais contundentes e ur-
gentes:

Favorecer a criação e articulação de re-
des sociais populares e políticas públicas que 
trabalhem em favor da superação da violên-
cia e suas causas, e a difusão de uma cultura 
da paz;

Desenvolver ações que ajudem a su-
perar as causas da insegurança e tudo que 
a provoca;

Favorecer e patrocinar a organização de 
ações solidárias em favor das vítimas da vio-
lência”, dentre outras sugestões.

Para tanto, e a partir das dioceses e das paró-
quias, está sendo promovida uma série dessas ações 
de conscientização da população sobre as diversas 
formas de violência: como combatê-las; como agir, 
cotidiana e prioritariamente, na luta contra a violência 
urbana e doméstica; como exercitar a caridade e a so-
lidariedade, inigualáveis antídotos contra a vingança, o 
medo e o ódio; como apoiar as organizações governa-
mentais e não-governamentais que atuam nas áreas 
de direitos humanos, na prevenção do uso de drogas 
e na defesa dos direitos das minorias.

Em suma, a capilaridade da Igreja e a amplitude 
que pode ser alcançada por uma ação como a Cam-
panha da Fraternidade é uma garantia de que, uma 
vez mais, a CNBB colherá inúmeros frutos ao longo 
do ano. Afinal, o cidadão brasileiro, especialmente o 
das grandes cidades, não detém mais a confiança no 
Estado e o julga mais fraco do que os bandidos.

O Ministro da Justiça, como noticiou a imprensa, 
compareceu ao lançamento do movimento deste ano 
na sede nacional da CNBB, aqui em Brasília. Parabe-
nizando a entidade que congrega os bispos do Brasil 
pela feliz escolha do tema “Fraternidade e segurança 
pública”, o Ministro afirmou que a questão da seguran-
ça não deriva apenas de ações policiais, mas também 
da formação de uma cultura da solidariedade e do res-
peito aos direitos humanos.

Na mesma solenidade, o Padre José Adalberto 
Vanzella, secretário-executivo da Campanha, apresen-
tou os objetivos específicos que devem ser alcançados 
ao longo do ano. Entre eles, destacam-se: o reconhe-
cimento da violência em todos os níveis da socieda-
de, a motivação das denúncias de atos criminosos e 
desumanos, o fortalecimento de ações educativas e 
evangelizadoras no combate à violência, geradora da 
insegurança e, finalmente, a articulação das políticas 
que garantam a segurança pública.

São reflexões, questionamentos e motivações, 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhoras auto-
ridades e senhores representantes de diversos órgãos 
aqui presentes, que deixo à consideração de todos, a 
fim de que o problema da insegurança pública passe 
a merecer toda a nossa atenção e se converta em de-
cisões saídas deste Congresso Nacional para darmos 
ao Poder Executivo os instrumentos legais capazes de 
enfrentar e resolver este verdadeiro drama da nossa 
sociedade.

E a Igreja, por intermédio de iniciativas como essa, 
parece-me ser particularmente uma instância privile-
giada de articulação entre essas duas esferas. Sua 
capacidade de atingir todos os segmentos da socieda-
de e sua respeitabilidade como interlocutora do Poder 
Público dão a ela a competência para promover trans-
formações radicais na realidade social brasileira.

Assim, a CNBB merece nossos aplausos por 
jamais esmorecer na luta contra as injustiças sociais 
em nosso País. Que a Campanha da Fraternidade de 
2009 marque o início de um novo tempo e de um novo 
cenário para a segurança pública no Brasil.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB 

-–GO) – Esta Presidência acolhe com satisfação e 
cumprimenta o Exmº Sr. Senador Fernando Collor pelo 
conteúdo do pronunciamento.

Tenho a satisfação de conceder a palavra, como 
representante do PSDB, à Senadora Marisa Serrano.

Registro, com prazer, a presença do Exmº Sr. 
Deputado Federal Robson Rodovalho, que representa 
a Igreja Sara Nossa Terra. 
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Solicito ao autor do requerimento, Exmº Sr. Se-
nador José Nery, que assuma a Presidência desta 
sessão.

 O Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. José Nery.

O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) 
– Com a palavra, a Senadora Marisa Serrano, repre-
sentando, neste momento, a Bancada do PSDB. V. Exª 
tem a palavra. 

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pela 
Liderança do PSDB. Sem revisão da oradora.) – Obri-
gada, Sr. Presidente José Nery, que é o autor da pro-
posta de estarmos hoje aqui reunidos.

Queria cumprimentar o Exmº Reverendíssimo 
Dom Dimas Lara Barbosa, Secretário Geral da CNBB, e 
Dom Lorenzo Baldisseri, Núncio Apostólico do Brasil. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, convidados, 
ao longo desses 45 anos, a Campanha da Fraternida-
de trouxe para a reflexão dos brasileiros um espectro 
muito amplo de temas, todos eles cruciais para que 
possamos ter uma vida melhor, com mais dignidade 
e bem-estar, mediante uma convivência social assen-
tada nos autênticos valores cristãos.

Entre tantos outros, a Campanha da Fraternida-
de já se ocupou de temas como solidariedade, família, 
trabalho, migrações, saúde, violência, fome, estrutura 
fundiária, crianças e jovens, discriminação racial e da 
mulher, comunicação, moradia, exclusão social, po-
lítica, sistema prisional, desemprego, drogas, povos 
indígenas, velhice. Espero não ter me esquecido de 
nenhum. Nos anos de 1982 e 1998, foi escolhido para a 
Campanha da Fraternidade um tema que me diz muito 
de perto, que é a educação, a área em que mais tenho 
trabalhado nesses 40 anos de vida pública.

Em 1982, sob o lema “A Verdade vos Libertará”, 
a Campanha tratou de Educação e Fraternidade. Já 
em 1998, para abordar a mesma temática, foi adota-
do o lema “A Serviço da Vida e da Esperança”. Nada 
melhor. A educação tem que estar sempre a serviço 
da vida e da esperança de oportunidades para tantos 
brasileiros.

Na Campanha da Fraternidade ora em curso, a 
CNBB nos traz uma questão de clamorosa atualidade. 
O tema de 2009 é “Fraternidade e Segurança Pública”, 
sob o lema “A paz é fruto da Justiça.” 

Na Campanha deste ano, a Igreja procura não 
apenas transmitir para a nossa sociedade uma mensa-
gem sobre a segurança, mas dar a sua contribuição ao 
desenvolvimento de uma cultura da paz. Questões como 
exploração sexual, maus-tratos com os idosos e a vio-
lência dentro da própria família estão sendo enfocados, 

num esforço para envolver toda a sociedade na busca 
de soluções para o gravíssimo problema da segurança 
pública e de uma vida pessoal sem violência. 

Todos nós somos testemunhas, na maioria das 
vezes silenciosa, de casos de violência e maus-tratos. 
Basta ler as revistas, ver televisão, entrar na Internet, 
conversar com os amigos. Nós estamos sempre perto 
de casos de violência. E eu disse “testemunha silen-
ciosa” porque nem sempre nos manifestamos como 
deveríamos. 

Aqui nesta Casa, discutimos e estamos propondo 
soluções para casos de pedofilia, violência contra as 
mulheres, trotes violentos nas universidades, gangues 
de jovens, quadrilhas armadas nas periferias das gran-
des cidades, assassinatos, invasões, sequestros e falta 
de recursos no orçamento para a segurança pública.

Hoje cedinho eu estava com uma assessora na 
minha casa e ela recebeu um telefonema sobre um 
rapaz que foi morto no Parque da Cidade, agora de 
manhã, em um sequestro relâmpago. Quer dizer, nós 
não estamos imunes a isso nem aqui, no Parque da 
Cidade. 

Com efeito, a escolha do tema da Campanha 
deste ano não ocorreu de improviso – tenho certeza. 
As autoridades eclesiásticas revelam que o tema vem 
sendo preparado pela Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil há cerca três anos. E o convite à reflexão feito 
pela Igreja vem encontrando forte repercussão, haja 
vista que o problema da segurança pública, longe de 
interessar apenas aos católicos, toca bem de perto a 
todos os cidadãos brasileiros. Cresce, nesse contex-
to, a compreensão de que a paz somente poderá ser 
alcançada mediante um esforço coletivo, donde so-
bressai inquestionável a necessidade de reeducação 
da sociedade no sentido da promoção de uma cultura 
da paz. E isso não é fácil. A Igreja, as escolas, toda 
a sociedade têm que estar imbuídos desse objetivo. 
Imagino que as escolas católicas devem puxar – e 
eu como aluna salesiana que fui a vida inteira devo 
participar – toda essa idéia de que a sociedade tem 
que tomar nas mãos a idéia de formar realmente uma 
cultura da paz. 

A escolha do tema envolvendo a segurança resul-
tou de sugestão, pelo que li, das pastorais brasileiras, 
especialmente da Pastoral Carcerária. Ao suscitar o 
debate sobre esse problema, a Igreja tem certeza de 
estar dando a sua contribuição para que todos tenham 
uma vida melhor e sem violência. 

O Secretário da Cáritas do Brasil, Ivo Polleto – 
eu não o conheço, mas li sobre as suas propostas 
– destaca que a Campanha deste ano atende a um 
grito que vem das prisões. Para ele, a humanização e 
o respeito para com a vida e os direitos do cidadão é 
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um desafio a ser suplantado. Dessa forma, poderá ser 
implementada a nova visão de política de segurança 
pública que está sendo sugerida pela Igreja. 

Senador José Nery, acho que esta Casa pode-
ria começar a trabalhar mais com as questões carce-
rárias. Discutimos muito aqui, quando uma moça foi 
pega numa cela de homens lá no Pará. Mas isso deve 
ser questão decorrente do abarrotamento das nossas 
celas, da transformação das delegacias de polícia em 
presídios. Tudo isso tem de ser discutido com mais 
profundidade nesta Casa.

A origem do tema da Campanha deste ano, fo-
calizado em um setor da população desprivilegiada, 
não constitui novidade. Cada uma das Campanhas da 
Fraternidade lançada pela CNBB reflete exatamente 
os clamores que vêm da sociedade. O critério de es-
colha utilizado pela entidade é a vontade coletiva. E 
os debates enfocam sempre temas contemporâneos 
e urgentes.

O texto base da Campanha da Fraternidade deste 
ano traz uma série de sugestões para nortear o de-
bate da sociedade, assim como observações ligadas 
ao sistema de segurança pública do País. Entre as 
advertências que faz, a CNBB deixa claro que o atu-
al sistema tem usado a manipulação do medo como 
forma de controlar a violência e promover o aumento 
da segurança. Isso também tem que ser discutido. Há 
prós e contras.

Ainda segundo o texto básico, o poder econômico 
e o da mídia são grandes forças que influem na ocu-
pação dos poderes institucionais de um País. Numa 
admoestação à qual devemos dar a maior atenção, o 
texto básico da Campanha afirma que o Poder Legis-
lativo – aqui temos que vestir a carapuça –, no âmbito 
federal, estadual e municipal, está muitas vezes atre-
lado a essas forças. Com isso, o princípio da igualdade 
de todas as pessoas perante a lei resta comprometido, 
e a desigualdade social, política, cultural e econômica 
passa a ter fundamentos e regras, garantindo assim a 
continuidade de uma sociedade de privilégios. 

O Poder Executivo deve dar mais atenção à so-
lução de problemas como superlotação carcerária, 
como eu disse há pouco, à melhor qualificação da 
polícia – chega um momento em que o povo as vezes 
tem medo da polícia, principalmente no interior –, a seu 
melhor aparelhamento físico, ao combate à corrupção 
em todos os níveis.

A CNBB lembra que uma sociedade que superva-
loriza o patrimônio acaba por se tornar uma sociedade 
de privilégios garantidos, em larga medida, pelo poder 
aquisitivo. No âmbito da Justiça, embora as ciências 
jurídicas considerem que todos são iguais perante a 
lei, alguns, como os militares, os magistrados, nós, os 

Parlamentares, o Presidente da República e os Minis-
tros de Estado têm foro privilegiado. Embora o texto 
básico da Campanha da Fraternidade reconheça que, 
em muitos casos, isso seja necessário e legítimo, em 
outros, segundo o texto, se torna um meio de burlar a 
Justiça e garantir a impunidade.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, visitantes, 
em Campo Grande, capital do meu Estado de Mato 
Grosso do Sul, a Igreja Católica promoveu o lança-
mento oficial da Campanha da Fraternidade 2009 no 
último domingo, dia 22 de março, no Ginásio Polies-
portivo Dom Bosco, no bairro Monte Castelo, onde fi-
cam concentrados esse ginásio e as escolas de ensino 
básico salesiano. Foi um belíssimo evento, prestigiado 
por numeroso público, como sempre. 

Antes de encerrar esta fala, faço questão de apre-
sentar minhas calorosas saudações às principais au-
toridades eclesiásticas de Mato Grosso do Sul, como 
já falei das nacionais. Quero dar meus cumprimentos 
ao meu amigo Arcebispo de Campo Grande, Dom Vi-
tório Pavanello; ao seu bispo auxiliar, Dom Eduardo; 
ao Bispo Diocesano de Três Lagoas, Dom José Mo-
reira Bastos Neto; ao de Coxim, que fica no norte do 
Estado, perto já de Mato Grosso, Dom Antônio Migliori; 
ao de dourados, que é nossa segunda maior cidade, 
Dom Redovino Rizzardo; ao de Corumbá, nossa fron-
teira com a Bolívia, Dom Segismundo Alvarez; e ao de 
Jardim, a terra onde nasci, Dom Jorge Bezerra. Toda a 
população sul-mato-grossense lhes é extremamente 
grata pelo belo trabalho que desenvolvem.

Srªs e Srs. Senadores, senhoras e senhores, ne-
nhuma sociedade na qual desfrutamos democracia, 
mas carecemos de justiça social, a segurança e a paz 
correm sério risco. Devemos, portanto, juntar nossos 
esforços aos da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil, que busca, com a Campanha da Fraternidade 
2009, colaborar na criação de condições para que o 
Evangelho seja mais vivido na sociedade, por meio 
da promoção de uma cultura da paz, fundamentada 
na justiça social.

E a paz que deve ser buscada, como lembra a 
CNBB, é aquela positiva, orientada por valores huma-
nos como a solidariedade, a fraternidade, o respeito ao 
outro e a mediação pacífica dos conflitos, nas cidades 
e no campo; e não a paz negativa, orientada pelo uso 
da força das armas, pela intolerância com os “diferen-
tes” e tendo como foco os bens materiais.

Afinal, “A paz é fruto da Justiça”.
Agradeço a atenção de todos e vamos juntos 

trabalhar este ano com o lema da Campanha da Fra-
ternidade.

Muito obrigada. (Palmas)
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O SR. PRESIDENTE (José Nery. P-Sol – PA) – 
Cumprimento e agradeço à Senadora Marisa Serrano 
pelo pronunciamento. 

Registro as presenças do Padre Ernane, Assessor 
da CNBB, do Delegado de Polícia Federal, Dr. Protó-
genes Queiroz, e, ao longo da sessão, vamos anun-
ciando as demais presenças dos ilustres convidados 
nesta sessão especial.

Convido para usar da palavra o Senador Edu-
ardo Suplicy, pela Liderança do Partido dos Traba-
lhadores.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
Liderança do PT) – Caro Presidente, Senador José Nery, 
meus cumprimentos pela iniciativa de V. Exª de convocar 
esta sessão especial destinada a comemorar os 45 anos 
da Campanha da Fraternidade, prezado Revmº Sr. D. 
Dimas Lara Barbosa, Secretário-Geral da CNBB; Sr. D. 
Lourenço Baldisseri, caro amigo Núncio Apostólico do 
Brasil, Secretário da Nunciatura Apostólica, Monsenhor 
Sladan Cosic; Curadora Federal dos Direitos do Cida-
dão, Srª Gilda Pereira de Carvalho; Secretário Nacio-
nal de Segurança Pública, Ricardo Brisolla Balestreri; 
Monge do Tempo Budista de Brasília, meu caro Ade-
mar Shojo Sato; Diretor Regional da Federação Espírita 
Brasileira, João Pinto Rabelo; senhores sacerdotes da 
Confederação Nacional dos Bispos do Brasil; senhores 
vice-presidentes do Centro de Divulgação do Islã para 
a América Latina; Ministra Maria Elizabeth Guimarães 
Teixeira Rocha, do Superior Tribunal Militar; Senhora 
Jucá, que aqui a acompanha,

Ó povo meu, chegou a mim o teu lamento,
Conheço o medo e a insegurança em que estás.
Eu venho a ti, sou tua força e teu alento.
Vou te mostrar caminho novo para a paz.

Refr.: Onde pões tua confiança?
Segurança, quem te traz?
É o amor que tudo alcança;
Só a justiça gera a paz!

Quando o direito habitar a tua casa,
Quando a justiça se sentar à tua mesa,
A segurança há de brincar em tuas praças;
Enfim, a paz demonstrará sua beleza.

A segurança é vida plena para todos:
Trabalho digno, moradia, educação;
É ter saúde e os direitos respeitados;
É construir fraternidade, é ser irmão.

É vão punir sem superar desigualdades;
É ilusão só exigir sem antes dar.
Só na justiça encontrarás tranquilidade;
Não-violência é o jeito novo de lutar.

É como teia de aranha, a segurança [Jó 8,14]
De quem confia só nas armas, no poder.
Não é violência, não são grades ou vingança
Que irão fazer paz e justiça florescer.

Eu desposei-te no direito e na justiça;
Com grande amor e com ternura te escolhi. [Os 

2,18]
Como aceitar o desrespeito, a injustiça,
A intolerância e o desamor que vêm de ti?!

É o que diz o Hino da Campanha da Fraternida-
de deste ano. 

Quero também cumprimentar, como já salientou 
o Presidente, Senador José Nery, a presença do De-
legado Protógenes Queiroz que, ainda há pouco, no 
gabinete do Senador José Nery, nos fez uma visita, 
como também ao Senador Pedro Simon, ao Senador 
Inácio Arruda e a inúmeros parlamentares da Câma-
ra dos Deputados: Deputado Antônio Carlos Biscaia, 
Chico Alencar, Ivan Valente, Deputada Luciana Genro, 
Deputada Capiberibe. Nós ali pudemos ouvir as preo-
cupações do Delegado Protógenes Queiroz, mas tam-
bém manifestar a ele que avaliamos como importante 
e que, inclusive o Congresso Nacional – e até mesmo 
a Comissão Parlamentar de Inquérito, presidida pelo 
Deputado Marcelo Itagiba. Inclusive, ali, com o Senador 
Pedro Simon e os demais, conversávamos ao telefone 
para transmitir a preocupação que o fato de o Dele-
gado Protógenes Queiroz ter se dedicado, com tanto 
afinco, para desvendar aquilo que diagnosticou como 
crimes contra o sistema financeiro. Crimes esses que, 
ainda, não são do inteiro conhecimento da população, 
até porque eles são objeto de uma investigação feita 
com o caráter de sigilo.

Ainda o próprio Juiz De Sanctis, que tem condu-
zido seus trabalhos com muita dignidade e acerto, pro-
curando sempre atender os princípios constitucionais 
e o que diz a lei, ele negou à Comissão Parlamentar 
de Inquérito, nestes dias, que pudesse ter acesso a 
todas as informações, tendo em conta esse aspecto 
de sigilo que caracteriza. Mas, com os parlamentares, 
Senador Pedro Simon, Senador José Nery e outros, 
ali dissemos que o importante será a população bra-
sileira conhecer, de fato, assegurando-se todo o direi-
to de defesa ao Sr. Daniel Dantas e aos Diretores do 
Opportunity, o que é a intrincada e sofisticada forma 
de operação daquilo que caracterizaram tais crimes 
financeiros – se eles de fato ocorreram.

Mas nós tivemos a preocupação e, por isso, tele-
fonamos ao Presidente Marcelo Itagiba: “Mas será que 
o senhor iria até mesmo dar ordem de prisão, na CPI, 
ao Delegado Protógenes Queiroz, porque isso causaria 
estranheza. E ele falou: “Absolutamente”. Quero, aqui, 
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transmitir o sentido de suas palavras para mim. Até 
porque eu tenho – disse ele – respeito pelo Dr. Protó-
genes Queiroz. Nós nos conhecemos há muito tempo, 
muitas vezes tivemos um relação próxima, de amiza-
de mesmo. Então, não faria isso de forma alguma. O 
que nós estamos aqui averiguando...” Eu perguntei ao 
Deputado Marcelo Itagiba: “E a questão principal da 
natureza dos crimes que, eventualmente, terão sido 
realizados pelos responsáveis pelo Opportunity, isso 
vai ser objeto da apuração?” Ele respondeu: “Não, isso 
não é propriamente o objeto da apuração. O que nós 
estamos querendo saber é se o Delegado Protógenes 
e o Delegado Paulo Lacerda teriam faltado com a ver-
dade e teriam cometido falso testemunho ao depor na 
Comissão Parlamentar de Inquérito e não informado 
que teria havido a cooperação, solicitada por eles, da 
Agência Brasileira de Inteligência, da Abin. É sobre 
isso que eles terão que responder”. Mas o Deputado 
Protógenes Queiroz nos esclareceu que, de fato, houve 
uma solicitação informal. Não há registro por escrito. 
Portanto, o que ele esclareceu é que houve a solicitação 
informal, mas não há essa solicitação por escrito. Foi 
isso que ele explicou no seu primeiro comparecimento 
à Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, imagino 
que esse ponto será esclarecido nesse diálogo, que, 
certamente, será respeitoso. 

Mas por que eu menciono este assunto, como 
fez o Senador José Nery? Porque há uma preocupa-
ção. Muitas vezes, a insegurança que frequentemente 
acontece em nosso País decorre, em grande parte, 
não apenas porque inúmeras pessoas em nosso País 
estão sem as condições de sobrevivência adequadas 
e porque, às vezes, por falta de alternativas, acabam 
cometendo crimes de roubos e até de assassinatos, 
de violência. Mas, por outro lado, o ambiente de inse-
gurança e a própria violência acontecem, em grande 
parte, quando aqueles que não têm recursos veem a 
facilidade com que algumas pessoas enriquecem tanto, 
às vezes até por meios ilegais. Uma coisa é a pessoa, 
por causa do seu talento, criatividade, capacidade 
empresarial, artística, esportiva e tal, conseguir uma 
remuneração mais adequada. Todos nós aplaudimos 
quando isso acontece, quando se reconhece o valor 
de uma pessoa que por todas é considerada. Aplau-
dimos e respeitamos essa pessoa nos mais diversos 
setores da atividade humana. Outra coisa, porém, é 
perceber o contraste entre os que pouco ou nada têm 
e aqueles que tanto enriquecem. Quando esses con-
trastes se ampliam sobremaneira, levando a sociedade 
à desigualdade, em que pesem todos os esforços do 
Governo do Presidente Lula e de outros para diminuir 
a desigualdade, a pobreza absoluta mas, ainda assim, 
é tão grande o grau dessa desigualdade que perce-

bemos que, quanto mais isso se torna visível, maior é 
o índice de criminalidade. Então, essas coisas estão 
relacionadas.

Ao vir para cá, ouvi, hoje cedo, pela rádio CBN e 
outras emissoras, o quanto estavam impressionadas 
as pessoas, inclusive o delegado responsável pela 
segurança em Brasília, diante do que ocorreu, nesta 
madrugada, quando jovens, na 404 sul, começaram 
a levar automóveis e assaltar as pessoas que saíam 
das casas noturnas. Levaram essas pessoas para o 
parque, onde acabou havendo situações de confron-
to e violência, com a morte de pessoas. E eis que o 
delegado constatou que essas pessoas, de fevereiro 
para cá, já teriam roubado quarenta carros em ações 
desse tipo.

Por que tanta violência? Isso, infelizmente, ocor-
re nas grandes metrópoles brasileiras. Temos visto 
aqueles que, muitas vezes, envolvidos com o narco-
tráfico ou com outras atividades, na Grande São Pau-
lo, na Grande Rio de Janeiro e tudo, fazem com que 
estejamos tão impressionados, o que levou a CNBB, 
preocupada com tamanho grau de violência, a propor 
que todos nós reflitamos sobre como será possível 
reverter esse estado de coisas. E, obviamente, para 
modificar, nós precisamos pensar naqueles instrumen-
tos que possam assegurar a todos a consecução dos 
princípios de justiça, tais como aqueles que são tão 
bem consubstanciados, desde Aristóteles até um dos 
maiores filósofos contemporâneos como John Rawls, 
que escreveu uma Teoria da Justiça em 1971.

Então, Aristóteles, trezentos anos antes de Cristo, 
observava que a política é a ciência de como alcançar 
o bem comum, uma vida justa para todos, que precisa 
ser caracterizada pela justiça política, que precisa ser 
precedida pela justiça distributiva, que torna mais iguais 
os desiguais. John Rawls observa que, se desejamos 
construir uma sociedade justa, precisamos colocar em 
prática aqueles instrumentos que assegurem a todos o 
princípio de liberdade de diferença e de igualdade de 
oportunidades, princípios segundo os quais toda pessoa 
precisa ter um conjunto de liberdades iguais e funda-
mentais que sejam estendidas a todos na sociedade, 
o princípio de diferença, que nos diz que, se for para 
haver qualquer desigualdade econômica e social na 
sociedade, deve ser em benefício dos que menos têm, 
de maneira a assegurar a igualdade de oportunidades 
a todos. São os mesmos princípios que encontramos 
nos Atos dos Apóstolos, segundo os quais ali estava 
expresso que eram tão perseverantes que resolveram 
juntar todos os seus bens e viver em solidariedade, 
de tal maneira que todos pudessem prover a todos de 
acordo com as suas necessidades, algo que parece 
muito com o que o próprio Karl Marx um dia disse das 
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pessoas que um dia viverão mais amadurecidas, se-
gundo o lema “de cada um segundo sua capacidade e 
a cada um de acordo com as suas necessidades”.

Sabe, Dom Dimas, que, certa vez, quando eu 
expunha aquilo que, felizmente, o Congresso Nacional 
aprovou – só falta a CNBB abraçar e colocar ainda com 
maior ênfase na Campanha da Fraternidade –, que é a 
implementação da Renda Básica de Cidadania... Foi o 
próprio Dom Luciano Mendes de Almeida, um saudo-
so predecessor seu, que tanto lutou pela democracia, 
pelos direitos humanos, pelo respeito a todos os objeti-
vos maiores de justiça... Um dia, no início dos anos 90, 
ainda no meu primeiro ano como Senador, a convite 
da CNBB, das Pastorais da Terra e das comunidades 
eclesiais de base, fui fazer uma palestra sobre Renda 
Básica de Cidadania. Ao término da palestra, Dom Lu-
ciano Mendes de Almeida disse: “Eduardo, você não 
precisa citar Karl Marx para defender a sua proposta, 
porque ela é tão melhor defendida por São Paulo na 
Segunda Epístola aos Coríntios...”

O meu amigo, Senador Mão Santa, sempre cita 
São Paulo; ele, então, precisa compreender que foi o 
próprio Presidente da CNBB, Dom Luciano Mendes 
de Almeida, que me disse: “Olha, está lá tão bem de-
fendido!” Eu, então, li e achei tão bela que a coloquei 
aqui, na Renda de Cidadania, que devemos sempre 
seguir o exemplo de Jesus, que, sendo tão poderoso, 
resolveu se solidarizar e viver entre os mais pobres, de 
tal maneira que, conforme está escrito, para que haja 
justiça, para que haja igualdade, todo aquele que teve 
uma safra abundante não tenha demais; todo aquele 
que teve uma safra pequena não tenha de menos.

E temos aqui presentes os representantes da 
comunidade islamita. Também refletimos sobre o que 
pensa o islamismo sobre esse tema; os seguidores do 
Alcorão, de Maomé. Eles sabem tão bem que Omar, 
o segundo dos quatro califas que escreveram o Livro 
dos Hadiz, também coloca de maneira muito seme-
lhante: todo aquele que tem um grande patrimônio 
deve destinar uma parcela deste patrimônio para os 
que pouco ou nada têm.

Enfim, são fundamentos que estão praticamente 
em todas as religiões. 

Quero, inclusive, prezado Núncio e prezado Dom 
Dimas, dar-lhes uma boa-nova: ainda nesse final de 
semana, estive com prefeitos, vereadores e pessoas 
de todos os segmentos da... 

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
...população de apenas sete mil habitantes, ali, em 
Santo Antonio do Pinhal. Eles disseram que vão fazer 
uma experiência, pioneira, no sentido de instituir uma 

renda básica de cidadania. Portanto, tenho convicção 
de que essa proposição está muito de acordo com os 
princípios que são colocados pela Campanha da Fra-
ternidade, pois, sim, a paz é fruto da justiça.

Vou entregar ao prezado Presidente da CNBB, 
Secretário-Geral Dom Dimas Lara Barbosa, o relatório 
da minha viagem ao Iraque, bem como meu livro Renda 
de Cidadania: A Saída É Pela Porta, para que tenha 
todos os elementos para examinar como a instituição 
da renda básica atenderá, e muito...

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
... os clamores de quem deseja a paz como fruto da 
realização da justiça.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) 

– Saúdo e agradeço o brilhante pronunciamento do 
Senador Eduardo Suplicy e, ao mesmo tempo, apro-
veito a oportunidade para agradecer, mais uma vez, a 
presença de todos os representantes do corpo diplo-
mático, em Brasília, em especial ao Núncio Apostólico 
Dom Lorenzo Baldisseri, que, além de ser o Embaixa-
dor do Vaticano junto ao governo brasileiro, é o decano 
do corpo diplomático em nosso País. 

Quero também registrar e agradecer a presença 
dos Senadores que estiveram no plenário: Senado-
res Adelmir Santana, Efraim Morais, Heráclito Fortes; 
também a presença do Dr. Alexandre Maia, advoga-
do trabalhista e Presidente do PSOL, em Crateús, no 
Ceará; agradeço a presença do Senador pelo Estado 
de Roraima, que muito nos honra. 

Concedo a palavra ao Senador Marco Maciel, do 
Estado de Pernambuco, representando a Liderança 
dos Democratas.

Senador Marco Maciel, queria pedir escusas a V. 
Exª, mas, antes, eu gostaria de registrar a presença de 
uma importante delegação de enfermeiros, técnicos e 
auxiliares de enfermagem de vários Estados brasilei-
ros, que estão em Brasília, numa mobilização. Inclusi-
ve é uma delegação do seu Estado de Pernambuco. 
É também uma homenagem a V. Exª. 

V. Exª tem a palavra.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pela Lide-

rança do Democratas. Com revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores. Exmº Sr. Senador 
José Nery, autor do requerimento desta Sessão Espe-
cial para celebrar a Campanha da Fraternidade de 2009. 
Gostaria de saudar as presenças do Núncio Apostólico 
no Brasil, Dom Lourenço Baltisserie, que, como disse o 
Senador José Nery, é o decano do Corpo Diplomático; 
de Dom Dimas Lara Barbosa, Bispo Auxiliar do Rio de 
Janeiro e Secretário-Geral da CNBB; do Padre Ernani 
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Pinheiro e outros sacerdotes católicos, e de religiosos 
de outras confissões. A presente sessão dá caráter de 
uma celebração ecumênica.

Sr. Presidente, vou ser breve. Já tive oportunidade 
de fazer discurso sobre a Campanha da Fraternidade 
deste ano, antes da Quarta-Feira de Cinzas, quando 
oficialmente a CNBB inicia as campanhas da fraterni-
dade. O tema escolhido é muito oportuno – “Segurança 
Pública”. E o lema, por sua vez, é muito objetivo – “A 
paz é obra da Justiça” 

Diria que o tema não poderia ser mais oportuno, 
sobretudo, se considerarmos que a questão de segu-
rança ocupa lugar destacado na sociedade brasileira, 
o que nos leva elogiar a CNBB, pela iniciativa. Sem 
querer fazer um retrospecto histórico, já que orado-
res que me antecederam o fizeram, lembraria que há 
muito tempo a CNBB realiza essas campanhas de 
fraternidade, e sempre escolhe um tema atual. É um 
tipo de pedagogia cívica, porque nos faz refletir sobre 
seus desdobramentos e, sobretudo, da necessidade 
de algumas ações serem priorizadas. A Campanha 
da Fraternidade, em alguns casos, tem um caráter 
ecumênico, porque dela participam outras confissões 
religiosas. O que considero interessante, na medida 
em que incorpora outros participantes ao debate do 
tema escolhido. . 

Dom Dimas Barbosa, em entrevista sobre a Cam-
panha da Fraternidade diz: “Nosso objetivo é suscitar 
um debate da questão de segurança pública e das 
causas da violência, também, sobre a cultura do medo 
que se vê em muitos lugares e promover uma cultura 
da paz, em todos os âmbitos”. 

O texto básico da Campanha da Fraternidade, 
acertadamente, declara “somente quando o poder signi-
ficar, de fato, autoridade, ou seja, exercício em vista do 
aperfeiçoamento do outro, e tornar-se serviço em vista 
do bem comum, poderá haver segurança e paz.”.

No documento que a CNBB editou sobre a Cam-
panha da Fraternidade deste ano, afirma, em certo 
momento, o seguinte: “A segurança pública é dever 
do Estado. Ela também é direito e responsabilidade de 
todos. Deve ser exercida para a preservação da ordem 
pública e da integridade das pessoas e de seus bens. 
Esta visão da segurança pública representa o reconhe-
cimento de que o Estado Democrático de Direito é o 
modelo público adotado em nosso País. Portanto, ao 
reconhecer que a constituição da ordem pública não é 
uma função exclusiva do Estado e que está relaciona-
do, também, às atitudes e valores dos cidadãos, quer 
isolada, quer coletivamente, a Constituição Federal 
representa o compromisso como garantia do pleno 
exercício da cidadania”.

Acredito que, com essa visão mais ampla, é 
possível que a CNBB consiga atingir um largo espec-
tro da sociedade brasileira, e possa, realmente, nos 
levar a uma reflexão conjunta, a um exercício coletivo 
de pensar sobre essas questões da violência,que se 
expressa de diferentes formas.

Se não estou equivocado, é de Tertuliano a frase: 
“Sanguis martyrum semen Christianorum”, ou seja, 
o ”sangue dos mártires é semente do Cristianismo”.

É exatamente a isso que assistimos todo dia. 
Muitos que se dedicam à causa da paz e da justiça, às 
vezes têm a sua vida sacrificada. Na semana passada, 
em Pernambuco, um padre espanhol foi assassinado 
por pessoas às quais dedicava grande apoio. Enfim, o 
seu trabalho foi interrompido. Ele, que dedicara prati-
camente toda a sua vida a esse trabalho, de uma hora 
para outra, tem sua vida interrompida de forma violen-
ta. E, o pior, segundo se noticiou, os autores seriam 
pessoas por ele assistidas.

Então, isso nos faz refletir sobre como a violência 
está preocupando as instituições governamentais. Essa 
é uma preocupação da sociedade como um todo.

É muito importante que a Igreja continue fazen-
do esse seu trabalho missionário e que nós outros 
devamos refletir também sobre segurança e formas 
de minimizar a violência em nosso País. 

Antes de encerrar, não poderia deixar de fazer 
uma menção ao fato de as campanhas da fraternidade 
haverem surgido em instante muito denso da vida da 
Igreja Católica Apostólica Romana, quando da realiza-
ção do Concílio Vaticano II, um momento de repensar 
a Igreja que produziu frutos extremamente positivos. 

Dentro desse quadro, lembro a figura de D. Hél-
der Câmara, que muito se interessou pela criação da 
CNBB e, depois, teve uma participação importante 
nas chamadas campanhas da fraternidade. Significa-
tivamente, estamos celebrando este ano o centenário 
do nascimento de Dom Hélder Câmara. Já ocorreram 
algumas celebrações no ano passado e neste ano, 
em várias partes do País, inclusive no Recife, no meu 
Estado, uma com a presença do Presidente da CNBB, 
D. Lyrio, a que tive oportunidade de comparecer, na 
Igreja, da rua das Fronteiras. É o momento de refle-
tirmos sobre a obra de D. Hélder e o testemunho que 
nos deixou. 

Espero que a Campanha da Fraternidade deste 
ano possa trazer sua contribuição ao esclarecimento 
de um tema tão difícil e ao mesmo tempo necessário e 
importante para encontrarmos saídas e caminhos, não 
apenas por parte do setor público, de modo especial, 
do Congresso Nacional, mas por parte de toda a so-
ciedade brasileira, porque é uma questão que perva-
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de toda a comunidade e realmente exige uma política 
alicerçada em bons e sólidos objetivos.

Muito obrigado. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) – 

Agradeço e cumprimento o Senador Marco Maciel.
Aproveito a oportunidade para, mais uma vez, 

agradecer a presença do Vice-Presidente do Centro de 
Divulgação do Islã para a América Latina; do Sr. Diretor 
Regional da Federação Espírita Brasileira, João Pinto 
Rabelo; do Monge do Templo Budista de Brasília, Sr. 
Ademar Sato; do Secretário Nacional de Segurança 
Pública, Sr. Ricardo Brisolla Balestreri. Mais uma vez, 
muito obrigado pela presença.

Concedo a palavra o Senador Marcelo Crivella, 
pela Liderança do PRB.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sr. Núncio Apostólico do Brasil, Exmº Sr. Dom Loren-
zo; Sr. Secretário-Geral da CNBB, Exmº Revmº Dom 
Dimas Lara Barbosa; Srªs e Srs. Senadores, senhores 
telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes da 
Rádio Senado, senhoras e senhores que abrilhantam 
nossa sessão solene nesta tarde, eu não poderia dei-
xar de vir aqui para saudar esta iniciativa que tem este 
ano um tema extraordinário.

Eu vivo no Rio de Janeiro. A cidade do Rio de 
Janeiro é uma das mais violentas do mundo. Mas ela 
não é uma cidade, são duas cidades. São duas irmãs, 
eu diria, siamesas, monstruosas, que não vivem uma 
sem a outra. A uma distância constrangedora, temos 
uma cidade culta, uma cidade que se desenvolve, onde 
as pessoas têm lazer, vão à praia, vão aos parques, 
vão aos shoppings, vestem-se bem, alimentam-se 
bem, têm uma estrutura familiar, e bem perto temos 
uma imensa parcela da nossa população vivendo uma 
subvida, num submundo de privações, de opróbrios, 
de balas perdidas, de narcotráfico, de desemprego, eu 
diria, de miséria quase que abaixo da linha da digni-
dade humana, coisas que, nos dez anos que passei 
na África, eu nunca vi. 

Fui missionário, estive no Malawi, na Zâmbia – 
passei o carnaval na Zâmbia –, no Quênia, em Mo-
çambique, Madagascar, no Lesoto, na Suazilândia, na 
Namíbia, em Botsuana, vivi em Angola, e nunca vi a 
miséria que vejo nas favelas do Rio de Janeiro. Nunca 
vi, tampouco a violência. Por quê? Porque temos uma 
injustiça extraordinária, caracterizada por uma distribui-
ção de renda iníqua que é hoje a mais grave, eu diria, 
a causa mais vergonhosa da nossa violência.

Portanto, quando o tema relembra os princípios 
de Moisés, de que “A paz é fruto da justiça” – e a essa 
frase se segue: “...e a segurança se estabelece com o 
direito” –, nós temos de aplaudir, porque tocamos na 

raiz dos nossos problemas. Nós falamos em cresci-
mento econômico, mas esse crescimento econômico, 
como os rios correm para o mar, sempre acaba bene-
ficiando aqueles que já não precisam. 

Quero lembrar aqui, relativamente aos títulos 
da dívida pública – nós temos R$1,3 trilhão –, as es-
tatísticas dizem que 80% desses títulos pertencem a 
dez mil famílias brasileiras. Portanto, estamos falando 
de R$900 bilhões, que são remunerados com taxas 
acima de 10%. Se considerarmos, para facilidade de 
cálculo, 10% dá R$90 bilhões. Então, dez mil famílias 
vão receber R$90 bilhões a título de remuneração de 
capital, isso mesmo na crise aguda que vivemos. Es-
sas coisas saltam aos olhos, essas coisas precisam 
ser discutidas.

Dom Dimas e Dom Lorenzo, com todo respeito 
a V. Exªs, quero aqui concluir, lembrando os princípios 
basilares do povo hebreu quando instituíram o dízimo, 
que, naquela época, tinha o objetivo maior de evitar 
concentração de renda. Mas não era só isso não. Os 
senhores lembram que a lei mosaica determinava, por 
exemplo, que, quando alguém fosse segar o campo, as 
espigas que caíssem no chão não deveriam ser reco-
lhidas – isso era considerado indigno –, elas deveriam 
pertencer aos pobres, à terra e aos pássaros.

É bom lembrar também que, de sete em sete 
anos, as dívidas eram perdoadas – no Pentateuco: sete 
vezes sete, 49 – e toda servidão terminava. 

Eu quero lembrar também que, quando o povo 
teve o ímpeto de nomear um rei, o profeta Samuel, 
consultando a Deus, respondeu que não era bom. Por 
quê? O profeta explicou: “Olha, o rei vai tomar as filhas 
mais formosas do povo para constituir um harém.” O 
que não é bom, não obedece ao princípio do paraí-
so: um homem e uma esposa. “O rei tomará os filhos 
mais fortes para seu exército e guarda pessoal. Além 
disso, tudo o que for plantado na terra, o melhor das 
colheitas, irá para sua mesa”. 

Se nós verificarmos a história dos reis hebreus, 
veremos que há nela muitos fracassos, muitas famílias 
destruídas, muito ódio, muito sangue, até mesmo na 
do rei Davi, que seria aquele que mais destaque teve 
entre todos os reis. Esse princípio bíblico nada tem a 
ver com o comunismo, mas é o sentido da convivên-
cia fraterna.

Eu quero dizer que, como Senador, acredito nos 
princípios da Revolução Francesa, mas nos de subs-
tância e de origem cristãs, porque o Evangelho foi 
quem primeiro anunciou que todos são irmãos e que 
os bens deveriam ser distribuídos, no mínimo, na es-
cala de nossas necessidades.

Eu gostaria, então, de saudar a Campanha da 
Fraternidade deste ano, porque acho que ela toca em 
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um ponto fundamental, toca em algo que, muitas vezes, 
por razões óbvias, os políticos hesitam em enfrentar. 
Eu acho que, se não vencermos essa etapa de nossa 
civilização – e considero isso um impositivo de nossa 
cidadania, de nossa evolução histórica, política e so-
cial –, não teremos resultados.

Lá no Rio de Janeiro, eu acompanho os jornais. 
O Secretário diz: “Eu preciso de 800 homens para in-
vadir o Morro do Alemão”. Eu fico pensando nas pes-
soas que eu conheço que vivem ali, onde há várias 
igrejas católicas e evangélicas. Oitocentos homens! 
Não sei o que será, porque certamente irão armados 
de fuzis, com helicópteros, metralhadoras. Essa de-
monstração de força e violência certamente não é o 
melhor caminho. 

Eu sei que a impunidade alimenta a violência, 
mas acho que deveríamos subir aquele morro com 800 
médicos, com 800 professores, com 800 sacerdotes, 
com 800 assistentes sociais, com 800 vagas de em-
prego, com condições melhores para aquelas casas 
onde as pessoas vivem confinadas em uma situação 
que, repito, encontrei na Índia – encontrei miséria se-
melhante quando vivi na Índia, mas, na África, países 
que têm um PIB muito menor que o nosso, recursos 
humanos e naturais também menores, eu nunca vi ta-
manha miséria nem tamanha violência. Moçambique, 
por exemplo, é um país muito pobre. Quando vivi lá, 
era, segundo a ONU, o país mais pobre do mundo, 
mas não havia esse contraste de termos uma riqueza 
absoluta, muitas vezes conspícua, perdulária, fausto-
sa, e, do outro lado, uma miséria absoluta.

Então, eu só poderia aqui aplaudir e desejar 
que Deus abençoe a Campanha e que os brasileiros 
aprendam que nós não vamos obter a paz subindo o 
morro com 800, com 1000, com 2000 mil homens, mas 
fazendo justiça ao nosso povo. 

Muito obrigado. (Palmas)

 Durante o discurso do Sr. Marcelo Cri-
vella, o Sr. José Nery, deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa, 
3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Estava escrito no livro de Deus – Deus escreve cer-
to por linhas tortas – que eu seria o próximo orador, 
mas Deus me colocou aqui para apresentar o próximo 
orador, que é o símbolo da virtude e da democracia 
brasileira: Pedro Simon, franciscano. Ele é orgulhoso 
de Ulysses, que era chamado Senhor Diretas, mas ele 
é o Senhor Virtude do Brasil, engrandece esta Casa 
e a torna um dos Poderes de maior valor na história 
da democracia.

Pedro Simon, Deus me incumbiu de apresentá-
lo, mas queria também dizer que vou comemorar mil 
pronunciamentos nesta tribuna. Por que nesta? Porque 
nela tombou o Senador piauiense Dirceu Arcoverde, 
que me botou na política no primeiro pronunciamento. 
Pelé não fez mil gols? O milésimo gol de Romário não 
foi de pênalti? Desse meu pronunciamento já escolhi o 
tema: é Pedro Simon. Ele vai apresentar a mocidade, 
o decálogo de Pedro Simon, como Abraham Lincoln 
fez, como Benjamin Franklin e muitos outros.

V. Exª poderá usar da tribuna pelo tempo que 
achar conveniente.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Peço, 
primeiro, desculpas ao nosso ilustre representante do 
Papa e ao nosso Secretário-Geral pelos exageros do 
Mão Santa. 

O nome dele, Mão Santa, é realmente importante. 
A mãe dele era franciscana, e ele, um grande médico 
que operava praticamente de graça no interior do Ma-
ranhão, ou melhor, no interior do Piauí – é que agora 
ele está na Mesa ao lado do Sarney e eu termino me 
atrapalhando! Ele operava e fazia milagres, realmente 
salvou muita gente. Este é o Mão Santa, que mostra 
essa piedade que mostrou comigo agora. 

Senhor Núncio, Sr. Secretário-Geral da CNBB, 
senhoras e senhores, peço desculpas por falar agora 
– é uma covardia falar a esta hora, quando todo mun-
do está com fome –, mas eu realmente não poderia 
deixar de fazê-lo. 

Nós estamos aqui para refletir sobre um senti-
mento que se constituirá, com certeza, na tão desejada 
redenção da humanidade. Enquanto projeto idealizado 
por Deus, a fraternidade será, e disso não tenho dú-
vida, o caminho da verdade e da vida. 

Aliás, é uma pena que ainda tenhamos que fazer 
campanhas pela fraternidade, fraternidade entre os po-
vos. A fraternidade deveria se constituir na essência da 
própria vida humana. Eu não posso conceber a ideia 
de semelhante ou, mais, de imagem e semelhança de 
Deus sem o verdadeiro sentimento de fraternidade. Se 
somos todos filhos de Deus, então somos também to-
dos irmãos fraternos.

Eu louvo a iniciativa da CNBB. Lá se vão 45 anos 
de sua atuação na Campanha da Fraternidade, uma 
das iniciativas mais importantes no resgate da nossa 
sociedade, mas eu também sinto que essa mesma 
campanha se torna, cada vez mais, pela fraternidade. 
Nós não comemoramos nem louvamos, anualmente, 
a fraternidade entre os povos. Ao contrário, suplica-
mos para que também, cada vez mais, essa mesma 
fraternidade seja praticada. Bem que eu gostaria que 
a Campanha da Fraternidade fosse um verdadeiro ato 
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de louvor. O que constato é que a Campanha da Fra-
ternidade se torna cada vez mais necessária, exata-
mente porque esse é um sentimento que se esvai na 
violência, na corrupção e na perda dos nossos maiores 
valores e referências.

Eu não acredito que as forças do mercado vão 
tirar da miséria os bilhões que se arrastam pelas ruas, 
muito longe das passarelas e das luzes dos nossos 
grandes centros consumidores, não do supérfluo, mas 
do necessário. Ao contrário, a exclusão é a responsável 
por tantos irmãos que se estendem, nas procissões 
das nossas ruas, das nossas praças e de todos os 
nossos relentos.

Eu não concebo a verdadeira idéia de huma-
nidade nem de fraternidade enquanto um bilhão de 
pessoas ainda passa fome no mundo. A dor da fome 
vem da espada que cravamos nas costas, pela nossa 
omissão, de quem dizemos iguais, irmãos, semelhan-
tes e fraternos.

A verdadeira humanidade virá, portanto, quan-
do resgatarmos de fato o sentimento da fraternidade. 
A CNBB, nas campanhas da fraternidade, nesses 45 
anos, na verdade está resgatando o verdadeiro con-
ceito de humanidade. Um resgate da humanidade tal 
qual a imaginada no projeto do Criador.

Que bom! E que esse dia seja breve, quando as 
campanhas da fraternidade se transformem em um 
ato de louvor ao verdadeiro sentimento de irmandade 
e de humanidade. Dia virá em que não necessitare-
mos lembrar aos seres criados por Deus que eles são 
irmãos, fraternos.

Eu já disse, um dia, que, se nos inspirássemos em 
todas as campanhas da fraternidade, nesses 45 anos, 
teríamos, então, o melhor dos programas de governo. 
De todos os governos, para todos os povos.

Para todos, e não apenas para uma parte dos 
homens que se acham únicos, que se julgam, quem 
sabe, o próprio Deus, ou que não são tementes a esse 
mesmo Deus.

Eu acho que os documentos que fundamentam 
as campanhas da fraternidade deveriam ser leitura 
obrigatória em todos os gabinetes, em todos os níveis 
de governo. Se praticadas todas as propostas, nem 
mesmo sei se precisaríamos de tantas novas leis, 
de tantos programas compensatórios, até mesmo de 
outras campanhas pela fraternidade. Seriam, então, 
verdadeiramente, não campanhas pela fraternidade, 
mas campanhas da fraternidade.

Cada ano, um tema. Mas esses mesmos temas 
nas campanhas da fraternidade são contextualizados 
numa realidade que teima ser integrada e horizontal, 
de causas e de efeitos.

Eu também já disse, reiteradas vezes, tenho 
repetido quase que à exaustão, os nossos melhores 
valores de humanidade, de solidariedade e fraternida-
de só serão recuperados se olharmos pelo retrovisor 
da nossa história. Quando resgatarmos, tenho dito e 
repetido, os três pilares de sustentação de nossa for-
mação enquanto seres verdadeiramente humanos: a 
família, a escola e a igreja. Hoje, esses três mesmos 
pilares, tenho repetido mil vezes, foram substituídos 
pela televisão. O grande círculo que reunia pais, mes-
tres e pastores foi substituído pelo semicírculo da tevê. 
As crianças de hoje passam mais tempo diante dos 
aparelhos de televisão que nos bancos escolares. O 
pai, o mestre, o pastor foram substituídos por outros 
atores que simulam e que dissimulam, que informam, 
mas que nem sempre formam.

Os melhores valores nem sempre são aqueles 
que reafirmam o verdadeiro sentido da humanidade. A 
tevê se tornou, por excelência, uma grande passarela 
para os incluídos. Deixou de fora aqueles para quem 
a grife é inalcançável.

De nada adiantará, portanto, uma cerimônia es-
pecial como esta se sairmos aqui de alma lavada, ima-
ginando que cumprimos uma obrigação regimental, 
uma folha a mais no calendário legislativo, uma página 
a mais nos nossos Anais. É preciso que a campanha 
da fraternidade, para todos nós, principalmente para 
aqueles responsáveis pelo bem comum, não se restrinja 
aos gabinetes frios da burocracia, mas que se coloque 
como essência de vida nas nossas cabeceiras.

Neste ano, a campanha da fraternidade trata do 
tema: “Fraternidade e Segurança Pública”. O lema: “A 
Paz é Fruto da Justiça”. O objetivo geral é “suscitar o 
debate sobre a segurança pública e contribuir para a 
promoção da cultura da paz nas pessoas, na família, 
na comunidade e na sociedade, a fim de que todos se 
empenhem, efetivamente, na construção da justiça so-
cial que seja garantia de segurança para todos”. 

A paz a que se refere a campanha é aquela 
“orientada por valores humanos, como a solidarieda-
de, a fraternidade, o respeito ao outro e a mediação 
pacífica dos conflitos; e não a orientada pelo uso da 
força das armas, da intolerância com os ‘diferentes’ e 
tendo como foco (apenas) os bens materiais”. 

Eu não posso conceber essa paz como fruto da 
justiça enquanto o dinheiro para calar a dor nos hospi-
tais, para acender uma luz na escuridão do analfabe-
tismo e para silenciar o ronco dos estômagos vazios 
continuar se esvaindo pelos ralos da corrupção.

Eu não consigo imaginar essa mesma justiça 
enquanto permanecer a impunidade. Enquanto se 
considere violência apenas quando praticada muitas 
vezes por mãos calejadas e não para os que se es-

MARÇO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL16



Março de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 06579 

condem atrás de colarinhos brancos. Enquanto se faz 
justiça para uns poucos e se manda a polícia para os 
muitos.

Eu não posso ver justiça enquanto o meu irmão 
é olhado apenas como concorrente e não como seme-
lhante. Que aquele outro, embora eu não o conheça 
pessoalmente, não virá me dar um abraço fraterno, mas 
que poderá, na paranoia coletiva que construímos, me 
lançar a bala perdida.

Como ver justiça na fome que ronda tantos ir-
mãos? 

A Campanha da Fraternidade deste ano, em boa 
hora, e acertadamente, não vê a violência apenas (se 
é que se pode dizer “apenas”) nos quase cinquenta 
mil irmãos assassinados a cada ano. Quinhentos mil 
morreram assassinados na última década! É como 
que se uma [cidade] Niterói sumisse do nosso mapa 
a cada dez anos! Uma Bento Gonçalves a cada dois 
anos. Mais que muitas guerras declaradas, igualmen-
te sangrentas. 

A Campanha da Fraternidade vê a violência tam-
bém na fome, na miséria, no abandono, na indiferen-
ça, na corrupção, na discriminação e na paranoia das 
nossas esquinas. 

É preciso também que a comunicação com os 
nossos irmãos, embora necessária, não seja apenas 
informativa. É preciso que as novas gerações sejam 
formadas na cultura da paz, na cultura da justiça como 
bem almeja a Campanha da Fraternidade deste ano.

A propósito, a CNBB junto com os bispos e equi-
pes de comunicação das 17 dioceses do Rio Grande 
do Sul vão promover, em julho próximo, o “Mutirão de 
Comunicação América Latina e Caribe.” O objeto é 
“promover espaços de diálogo sobre os processos de 
comunicação à luz da cultura solidária, na construção 
de uma sociedade comprometida com a justiça, a li-
berdade e a paz”.

Segundo os idealizadores, “os países da América 
Latina e do Caribe vivem, atualmente, um profunda mu-
dança de época. Passam por transformações políticas 
e econômicas que, por um lado, geram oportunidades 
e desafios, mas, por outro, não se mostram eficazes 
na diminuição das profundas diferenças sociais des-
sas regiões e na inclusão daqueles que, hoje, não têm 
mais o sentimento de pertencer à sociedade”.

Será uma bela oportunidade, portanto, para dis-
cutirmos os pilares da formação dos nossos melhores 
valores; de voltarmos a olhar os nossos semelhantes 
como verdadeiros irmãos solidários e fraternos. 

Eu não peço, nesta oportunidade, como de praxe, 
a transcrição, nos nossos Anais do Senado Federal, 
dos documentos de base da Campanha da Fraterni-
dade deste ano. Seriam apenas novos papeis e tintas 

a dormitar nos nossos arquivos. Além disso, eles esta-
rão em todas as bibliotecas do País à disposição das 
melhores consciências.

Eu conclamo que todos leiam como atividade 
obrigatória, Sr. Presidente, estes documentos. E que 
os assimilem. E que eles sirvam de orientação para 
as nossas atividades de formuladores de opinião e 
formuladores da política.

Quem sabe as gerações que virão comemorem 
outras campanhas da fraternidade como louvor à verda-
deira fraternidade entre os povos. Quem sabe também 
que todos estes documentos sirvam apenas para os 
historiadores do amanhã, para que eles conheçam o 
quanto a justiça hoje está tão longe da maioria.

Mas que eles também reconheçam a nossa luta, 
nestes nossos dias, por uma paz que seja fruto da 
Justiça. Tal e qual nos ensina a Campanha da Fra-
ternidade.

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer. Muito obri-
gado a V. Exª. 

 Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, 
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
José Nery.

O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) 
– Agradeço ao Senador Pedro Simon pelo pronuncia-
mento feito agora, que retrata de forma muito objetiva 
sonhos, desejos por um mundo novo em que reine a 
paz entre todos. Muito obrigado a V.Exª. 

Neste momento, concedo a palavra ao Senador 
Mão Santa, do Estado do Piauí, que falará pela Lide-
rança do PMDB. 

Aproveito para registrar a presença do Senador 
Renan Calheiros, Líder do PMDB nesta Casa do Con-
gresso Nacional

Com a palavra, o Senador Mão Santa. 
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o se-

guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Senador 
José Nery, que preside esta sessão especial em ho-
menagem aos 45 anos da Campanha da Fraternidade, 
autoridades já citadas, peço permissão para saudar 
todos na pessoa do Núncio Apostólico do Brasil, Exmº 
Sr. Dom Lourenzo Badisseri, que representa Deus 
aqui nesta Casa, Parlamentares presentes, o Líder do 
meu Partido Senador Renan Calheiros, brasileiras e 
brasileiros aqui presentes e os que nos assistem pelo 
Sistema de Comunicação do Senado.

Cícero, o grande senador romano, dizia: “Nunca 
fale depois de um grande orador”. E me botaram para 
falar depois de Pedro Simon, grande orador e senhor 
virtude na democracia brasileira. Mas digo que falo aqui 
e falo muito à vontade. Primeiro porque sou discípulo 
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dele. Leonardo da Vinci, que fez o Renascimento, disse: 
“O mau discípulo é o que não suplanta o mestre”. E eu 
sou mau discípulo porque eu jamais vou suplantar o 
mestre Pedro Simon. Mas já que eu fui buscar Cícero, 
ele tinha que me dar uma saída. Ele falava como Simon 
pode falar. Cícero dizia “o Senado e o povo de Roma”. 
Nós podemos dizer “o Senado e povo do Brasil”. Nós 
podemos. Cícero também disse: pares cum paribus 
facillime congregantur, violência gera violência. E 
aqui nós estamos. Esta Casa aqui é para isso.

Senador José Nery, daí a grandeza do Senado 
da República do Brasil. Nós somos filhos do povo, so-
mos filhos da democracia, somos filhos do voto. Peço 
a Sua Excelência, o nosso Presidente, que reflita: ele 
teve 60 milhões de votos; nós temos, Casagrande, eu 
já contei, 80 milhões aqui. Então, nós somos filhos do 
voto, da democracia, o povo.

A Campanha da Fraternidade é um grito político, 
o maior grito!

A humanidade é um animal, “o homem é um ani-
mal político” – Aristóteles; ninguém o contestou. E esses 
animais políticos, procurando uma forma de governo, 
insatisfeitos foram à rua e gritaram: “Liberdade, Igual-
dade e Fraternidade”. É o grito do povo político, dos 
animais políticos. Derrubaram todos os reis. O Abso-
lutismo: “L’État c’est moi”. O rei era um deus na terra, 
um poderoso. Dividiram esse poder. É, Casagrande. E 
aqui nós estamos.

Esse grito só chegou ao Brasil 100 anos depois, 
mas chegou. Aqui nós aprendemos com o povo. Eu 
nunca ouvi um provérbio errado. A Bíblia está cheia 
de provérbios, não é verdade? Só se atira pedra em 
árvore que dá bons frutos. Estão atirando pedra aqui 
como o quê. Porque nós, só nós, salvamos e mante-
mos a democracia neste País. Aqui nós aprendemos, 
num regime ditatorial, com um líder militar que disse 
que o preço da liberdade democrática é a eterna vigi-
lância. É aqui. Somos nós. Se não fosse aqui, já esta-
va igual a Cuba, já estava igual a Venezuela. É aqui. 
Eu os temo.

Ora, se a Igreja de Cristo, católica, teve Lutero 
que foi lá e apontou 96 erros, e estamos aqui juntos; 
se há vários caminhos que nos levam a Deus, por que 
aqui não vai haver, Casagrande?

Mas nós podemos falar. Nós representamos isso. 
E eu queria liberdade, igualdade, fraternidade. Está ali 
Rui Barbosa.

Vi aqui todas as Campanhas da Fraternidade. O 
País deve muito a essas Campanhas da Fraternidade. 
Existem desde 64, e eu tenho direito a votar. Para mim, 
o melhor slogan foi o de 1994: “A família, como vai?”

Rui, que está ali, disse: “A Pátria é a família am-
plificada”. E o próprio Deus? Deus, quando deixou seu 

filho, forte, querido, o nosso irmão Cristo, ele não o 
desgarrou não, ele o botou numa família. Jesus, Maria, 
José: a Sagrada Família.

E Fraternidade é um grito da democracia do povo. 
Liberdade, Igualdade, Fraternidade. E vai lá o Isaías – 
eu sei que é velho: “Eis que reinará um rei com justiça, 
com retidão governarão príncipes”. E, mais adiante, ele 
diz o slogan: “E a obra da justiça será paz; e o efeito 
da justiça será sossego e segurança para sempre”.

E vamos refletir: justiça é uma inspiração divina. 
Olha que Deus entregou ao seu maior líder as leis. É 
coisa de Deus a justiça. Aí o filho de Deus – não tinha 
um som como nós, Nery; não tinha esta tribuna; não 
tinha a televisão, a rádio AM, FM, os jornais, a Hora do 
Brasil – foi à montanha e braDou: “Bem-aventurados 
os que têm fome e sede de justiça”. A justiça é ins-
piração divina. Mas eu quero lembrar que ela é feita 
por homens.

A Fraternidade. E aí Deus mandou São Francisco, 
que, há uns 800 anos, andou pelo mundo e levantou 
uma bandeira. Antes ele disse: “Senhor, fazei de mim 
um instrumento de vossa paz”. Uma bandeira! Não é 
dessas bandeiras. A nossa é esta: “Ordem e Progres-
so”, que tem um sentido. Mas a dele é muito atual, é 
universal: Paz e Bem – essas são as mensagens. E 
ele, o Francisco – meu nome é Francisco, não sou Mão 
Santa, não; aliás, sou filho de Deus, como todos nós, e 
estas mãos são de um cirurgião, criadas por Deus, que 
salvavam vidas, quase sempre dos pobres, em uma 
Santa Casa... Mas eu digo: sou filho de mãe santa, eu 
sou, eu sou. Ela era terceira franciscana. Ela escreveu 
um livro: A Vida, um Hino de Amor, publicado pela 
Editora Vozes.

Ô, José Nery! José Nery, o pai de minha mãe 
era o homem mais rico do Estado do Piauí. Tinha dois 
navios. Ele botou uma fábrica no Rio de Janeiro e ga-
nhou dos cariocas. Botou a gordura de coco Moraes 
e do Norte. Vendeu mais do que a gordura de coco 
Carioca. Sabão Moraes. E minha mãe foi ser terceira 
franciscana.

Eu não tenho essas riquezas. Estou só contan-
do história. Meu destino foi ser médico de uma Santa 
Casa. A pobreza e o povo me trouxeram para cá. Isso 
é desígnio de Deus. Mas o que eu queria dizer para 
encerrar é o seguinte: olha, Liberdade, Igualdade e 
Fraternidade. Hoje é a Fraternidade. Justiça, justiça é 
feita por homens, ela é inspiração divina. E pergunta-
ria a todos, a todos... Para mim, não existe esse ne-
gócio. A minha mãe era daquele tempo, católica. Eu 
sou mais fruto de hoje; ela é melhor, ela foi para o céu. 
Para mim, todos somos irmãos, todos somos irmãos 
em Cristo, tudo é igual, está na hora do ecumenismo. 
Então, está ali o Rodovalho, um homem da comuni-
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cação. Outro dia, fui à televisão dele. Mas eu quero 
dizer que o que mais aprendi deixei aqui nesta Casa. 
Violência? Toda hora tem audiência. O José Nery sabe 
quantas comissões! E fui a uma delas, porque eu vi 
mais bonito aqui, de verdade. Cada um, cada cabeça 
é uma sentença. Bota mil soldados, bota canhão, bota 
exército, forca, cadeira elétrica, capa, pune, mata, cada 
um dá suas... O que eu vi melhor, ô Flexa Ribeiro, foi 
um jornalista que se apresentou. Olha, eu quero dizer 
do meu respeito a nossa Igreja Católica e as outras 
irmãs; tudo é a mesma coisa, tudo é de Cristo para 
mim. Cada um dava o rumo de combater a violência. 
Aí o jornalista disse: “Eu subo morros, os lugares mais 
violentos do Rio de Janeiro, e o que eu tenho a dizer 
aqui é que onde existe uma igreja, há paz em torno 
dessa igreja, que afasta a violência”. Então, nós preci-
samos é de Deus, é daquele amor. “Amai-vos uns aos 
outros”. Aquilo que Francisco, o santo, dizia – e está aí 
a fraternidade do Dom Helder –: irmão sol, irmã lua, 
irmão rio, irmão vento, irmão lobo; ele tratava a todos 
com essa fraternidade.

Então, para encerrar, quero dizer o seguinte – e 
homenagear a Igreja de Cristo, Católica, a qual perten-
ço; da minha mãe, terceira franciscana; do meu nome, 
uma inspiração de Cristo –: Fraternidade, Liberdade e 
Igualdade. Caso aqui justiça com coisa, mas ela é de 
homem. Eu perguntaria o seguinte – isso aqui é para 
refletirmos –: será justo neste País pessoas – e exis-
te, como existe, vocês viram nos jornais – ganharem 
R$40 mil e uma professorinha não ganhar R$500,00, 
R$400,00? Às vezes os que não têm recebem cem ve-
zes menos. Eu perguntaria: isso é justiça? Isso é justi-
ça? Onde estão os bem-aventurados que têm fome e 
sede de justiça? Essas pessoas têm 100 estômagos; 
e Deus fez a professorinha com um estômago? Então, 
é isso. Meus aplausos à Campanha da Fraternidade, 
à igreja de Dom Helder, a de minha mãe. Em minhas 
palavras últimas, peço que, através da tecnologia do 
som, da televisão, da imagem, da rádio AM e FM, elas 
cheguem aos céus e a Deus. Ó meu Deus, abençoe o 
nosso Brasil! E, depois da Fraternidade, vamos con-
tinuar... Dizem que a voz do povo é a voz de Deus. 
O povo gritava (antes da Fraternidade): “Liberdade e 
Igualdade”. E vamos atingir isso, ó meu Deus. Era o 
que tinha a dizer. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) – 
Nosso cumprimento e agradecimento ao Senador Mão 
Santa, representante do Estado do Piauí, sempre com 
sua forma muito natural de se expressar e fazer aqui 
sua homenagem à Campanha da Fraternidade.

Quero convidar todos os Srs. Senadores e as 
Srªs Senadoras, os ilustres convidados presentes e as 
pessoas que assistem a esta sessão do Senado para 

o lançamento do livro Minha Fuga Sem Fim, do preso 
político italiano Cesare Battisti, a quem o Governo bra-
sileiro concedeu o status de refugiado, mas o Supremo 
Tribunal Federal mantém em análise seu processo de 
extradição para a Itália, o que consideramos um conflito 
grave entre uma decisão autônoma de um poder ques-
tionado por outro poder. O lançamento do livro Minha 
Fuga Sem Fim será hoje no Armazém do Ferreira, na 
quadra 202 Norte, a partir das 20h. É o convite que 
formulo a todos os presentes nesta sessão.

Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro. 
Agradeço por terem estado no plenário o Senador 
Jefferson Praia, que daqui a pouco se pronunciará; o 
Senador Flávio Arns, que esteve há pouco conosco; 
Senador Inácio Arruda, Senadora Ideli Salvatti e Se-
nador Renato Casagrande.

Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro, repre-
sentante do Estado do Pará.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronun-
cia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. 
Presidente José Nery, quero parabenizá-lo também 
pela autoria do requerimento desta sessão especial 
de comemoração aos 45 anos da Campanha da Fra-
ternidade da CNBB.

Saúdo o Reverendíssimo Dom Lorenzo Baldis-
seri, Núncio Apostólico do Brasil, Secretário-Geral da 
CNBB, Reverendíssimo Dom Dimas Lara Barbosa, o 
Secretário da Nunciatura Apostólica, Monsenhor Sla-
dan Cosic, os Srs. padres da CNBB e os Srs. Vice-
Presidentes do Centro de Divulgação do Islã para a 
América Latina. Srs. Senadores, minhas senhoras e 
meus senhores, de todas as comemorações especiais 
que temos realizado nos últimos tempos – e não têm 
sido pouca –, esta sessão especial de hoje é uma das 
mais importantes e relevantes. Digo isso pois se trata 
dos 45 anos de existência de uma das iniciativas mais 
marcantes da Igreja Católica brasileira no campo so-
cial: a Campanha da Fraternidade. 

Inicio estas breves palavras e considerações, 
parabenizando a Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) pelo sucesso da Campanha da Frater-
nidade nesses 45 anos de história. 

Atividades como esta contribuem sobremaneira 
para aproximar a Igreja da sociedade, Dom Dimas, e 
fundamentalmente para discutir e minorar as enormes 
mazelas sociais que ainda, infelizmente, grassam no 
Brasil. São fundamentais para a construção de um país 
mais justo e mais solidário, merecendo por isso todo o 
nosso apoio, como cidadão e como católico. 

Parabenizo também o Senador José Nery, que 
representa, com muita competência, o meu querido 
Estado do Pará no Senado Federal, pela iniciativa de 
promover esta justa homenagem aos 45 anos da Cam-
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panha da Fraternidade e – por que não? – à CNBB e 
a toda a sociedade brasileira.

Deflagrada em pleno ano de 1964, início do regi-
me autoritário que perduraria por 21 longos anos no Bra-
sil, a Campanha da Fraternidade não deixou de existir 
em um único período de quaresma, sempre discutindo 
temas pungentes da realidade social brasileira.

Em 45 anos de existência, a Campanha da Fra-
ternidade teve, entre muitos méritos, o de propor a 
ação transformadora da realidade que desejava dis-
cutir. Contudo, jamais se limitou a discutir por discutir, 
a constatar por constatar. Muito pelo contrário, discu-
tiu problemas e constatou realidades como meio para 
traçar estratégias de ação, como meio para realizar as 
mudanças necessárias, sempre com o foco de melho-
rar a vida dos brasileiros, especialmente aqueles mais 
necessitados.

O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) 
– Senador Flexa Ribeiro, peço licença a V. Exª para 
informar a necessidade de se ausentar da sessão do 
Sr. Núncio Apostólico, Dom Lorenzo Baldisseri, que 
tem outro compromisso inadiável. Com isso, queremos 
agradecer a presença do Núncio entre nós, pedindo 
permissão a V. Exª para que, logo em seguida, con-
tinue seu brilhante pronunciamento. Era apenas para 
comunicar a impossibilidade da permanência do Sr. 
Núncio Apostólico. Muito obrigado a V. Exª.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Foi nes-
se espírito transformador, baseado na metodologia do 
“ver e agir”, tão característica da Igreja, que a CNBB 
propôs uma miríade de temas, entre os quais gosta-
ria de destacar a juventude, a população carcerária, 
a fome, a família, o trabalho e, mais recentemente, a 
Amazônia, e a questão da segurança pública, tema 
deste ano.

Na Campanha da Fraternidade de 2007, cujo 
tema foi “Fraternidade e Amazônia”, a Igreja ajudou a 
nossa região a discutir os problemas mais agudos de 
nosso povo e a definir linhas de ação para minorar o 
grande sofrimento por que ainda passa grande parte 
da população amazônica.

Discutiu-se a questão fundiária, a política indige-
nista, a questão do trabalho escravo e, principalmente, 
as alternativas de desenvolvimento sustentável para 
a região amazônica, a meu ver, única forma de con-
ciliarmos crescimento econômico, bem-estar social e 
preservação ambiental.

Este ano a igreja nos propõe refletir e agir so-
bre um tema dos mais candentes para a sociedade 
brasileira nos dias de hoje: a segurança pública, ou 
melhor, a insegurança pública, dentro do lema “A paz 
é fruto da justiça”.

Infelizmente, vivemos num tempo em que a vio-
lência urbana não é mais privilégio dos grandes cen-
tros, tendo-se espalhado para as pequenas e médias 
cidades.

No meu querido Estado do Pará, é lastimável que 
a violência e a insegurança venham ocupando, dia após 
dia, cada vez mais espaço no cotidiano da população 
e, por extensão, na mídia local e nacional.

É uma vergonha que, diariamente, dezenas de 
pessoas morram no Pará, vítimas de assassinatos 
motivados pela violência urbana e pelos conflitos agrá-
rios, sem que as autoridades constituídas tomem as 
devidas providências.

A verdadeira inépcia que toma conta do Governo 
do Estado vem transformando o Pará num lugar inse-
guro para se viver, seja no campo, seja na cidade, si-
tuação que não podemos e não vamos aceitar.

Nesse sentido, apresentei um projeto de lei (Proje-
to de Lei Complementar nº 90/07), que está tramitando 
na Comissão de Assuntos Econômicos, que impede 
o contingenciamento de recursos destinados para a 
segurança pública. Isto é: o que for determinado em 
orçamento para a segurança deverá ser aplicado na-
quele ano, sem cortes. Esse é um passo a frente e da 
maior importância.

Não podemos mais aceitar corte de recursos já 
programados para a segurança, saúde e educação. 
São questões básicas e que não podem ser negli-
genciadas.

Dom Dimas, a Campanha da Fraternidade de 
2009 tem como lema: “A paz é fruto da justiça”. Esta-
mos tratando de segurança, mas a segurança é o ponto 
final de uma cadeia que não deve ser combatida só 
quando chega no limite que lamentavelmente ocorre 
em todo o nosso país. Deve ser precedida de ações 
na saúde, na educação principalmente, para que não 
tenhamos os jovens de hoje, as crianças de hoje como 
criminosos do amanhã. 

Acho que essas verbas, essa ação, essa visão 
dos governos – não é só do governo, mas dos gover-
nos –, voltada para a questão da educação e saúde 
precedem a questão do combate à violência, que, la-
mentavelmente, como eu disse, vem aumentando de 
forma quase insustentável em nosso País.

A Campanha da Fraternidade de 2009 servirá 
para que possamos motivar a sociedade brasileira e 
a paraense, em particular, a enxergar as verdadeiras 
raízes da crescente insegurança que toma conta das 
nossas vidas, a apoiar projetos como este que aca-
bei de citar.

Muito além de aparelhar e valorizar as polícias 
e os policiais, ou seja, o aparato repressivo – o que, 
diga-se de passagem, é muito importante –, é preciso 
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investir pesadamente em educação e bem-estar social, 
de forma a afastar nossa juventude do crime.

No caso do Pará, Senador José Nery, é preciso 
também investir em uma política fundiária séria, que 
permita o aumento da produção e a geração de em-
pregos no campo, sem, contudo, destruir o patrimônio 
valiosíssimo que é a floresta amazônica. É importante 
que o Governo do Pará medite sobre o lema da Cam-
panha: “A paz é fruto da justiça”. Não basta repetir o 
slogan “Pará, terra de direitos” ; é preciso assegurar 
os direitos do povo do meu querido Pará.

Parabéns, portanto, à CNBB pelos 45 anos de 
Campanha da Fraternidade e pela coragem de discu-
tir um tema tão atual para a sociedade brasileira. Eu 
gostaria, ainda, de saudar o excelente trabalho desen-
volvido frente à Arquidiocese de Belém por Dom Orani 
João Tempesta, que, há cerca de um mês, foi nomeado, 
pelo Papa Bento XVI, Arcebispo de São Sebastião do 
Rio de Janeiro, tradicional sede cardinalícia.

O povo paraense agradece pelo período em que 
esteve à frente da Igreja do Pará e por todo o seu tra-
balho de evangelização no interior e em comunidades 
carentes. 

Dom João Orani foi além, ajudou a divulgar ainda 
mais nossa maior expressão de fé e cultura: o Círio 
de Nazaré.

Por todo seu trabalho, Dom Orani, nossos votos 
de sucesso em mais essa missão pastoral no Rio de 
Janeiro e que o barrete cardinalício logo pouse sobre 
sua cabeça.

À CNBB, nossas orações para que o tema da 
Campanha da Fraternidade de 2009 encontre resso-
nância em nossas autoridades, para que a população 
brasileira volte a sentir segurança e proteção em seus 
lares e nas ruas deste imenso Brasil.

Muito obrigado e parabéns, Dom Dimas! (Pal-
mas)

O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) 
– Agradeço ao Senador Flexa Ribeiro pelo pronun-
ciamento e convido para usar da palavra o Senador 
Jefferson Praia. Em seguida, Senadores Flávio Arns, 
Inácio Arruda e Paulo Paim.

Porém, gostaria de fazer um apelo aos Srs. Se-
nadores, tendo em vista que faltam apenas quinze 
minutos para a abertura da sessão ordinária do Se-
nado. Podemos extrapolar um pouco, mas não tanto. 
Em virtude disso, faço uma conclamação para que o 
essencial do pronunciamento de V. Exªs seja feito, mas 
a parte que estiver escrita, se possível, considerare-
mos como lida, se for o caso.

Eu gostaria, então, de ouvir o Senador Jefferson 
Praia, do PDT do Amazonas.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Presidente.

Quero, inicialmente, parabenizar V. Exª pela inicia-
tiva, cumprimentar as autoridades eclesiásticas presen-
tes, todos os religiosos, todos os que estão envolvidos 
nessa questão da Campanha da Fraternidade.

Dedico minha intervenção, Sr. Presidente – serei 
breve –, nesta oportuna sessão especial, a uma bre-
ve e sincera homenagem ao estimado D. Luiz Soares 
Vieira, Arcebispo de Manaus, e seus colaboradores – 
padres, religiosos e leigos – pelo trabalho em prol do 
sucesso da Campanha da Fraternidade 2009.

O tema deste ano é “Fraternidade e Segurança 
Pública”, tendo por lema “A Paz é Fruto da Justiça”. 
Como faz há tantos anos, D. Luiz oficiou missa de aber-
tura da campanha no Amazonas, na Igreja Matriz da 
nossa capital, no último dia 25 de fevereiro.

Na ocasião, ele lembrou que a violência e a crimi-
nalidade que imperam na nossa sociedade são fruto de 
uma atitude distorcida e generalizada de materialismo, 
hedonismo, busca da satisfação dos impulsos indivi-
duais a qualquer preço, o que resulta na degradação 
do próximo em mero objeto.

Como resultado, a família vem sendo destroçada 
pela violência, maridos espancam esposas, pais mal-
tratam filhos, jovens desrespeitam e agridem idosos, o 
álcool e as drogas destroem os valores familiares.

Ao mesmo tempo, o sistema carcerário, ao invés 
de recuperar, transforma-se em depósito de seres hu-
manos e quartel-general de onde emanam ordens de 
assassinatos e estratégias do crime organizado.

Ainda segundo D. Luiz, o preço a ser pago por 
esses gigantescos desencontros é de 40 mil assas-
sinatos por ano em todo o País, uma guerra civil não 
declarada, mas de gigantescas proporções, onde crian-
ças e jovens são as maiores vítimas.

Sr. Presidente, sob a liderança inspiradora de 
D. Luiz, a Arquidiocese de Manaus, adotando o lema 
local específico “Segurança, Justiça e Paz: É a gente 
que faz”, tem promovido numerosas ações destinada 
a sensibilizar o povo e autoridades para a importân-
cia da participação de todos no enfrentamento desse 
gravíssimo problema.

Assim, por exemplo, no Município de Novo Ai-
rão, jovens ligados à Igreja promoverão encontro com 
a presença do Prefeito, dos Vereadores, do Promotor 
de Justiça, do Delegado de Polícia e do Comandante 
da Polícia Militar. Os organizadores do evento pediram 
apoio a projetos educacionais, culturais e esportivos 
destinados a ajudar a juventude a fugir da violência e 
das drogas.
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Mais recentemente, o Centro de Direito Huma-
nos da Arquidiocese, a Pastoral Carcerária e o Centro 
de Referência e Apoio à Saúde Indígena realizaram 
a Conferência Livre de Segurança Pública de Ma-
naus, preparatória à grande Conferência Nacional, 
que terá lugar em Brasília em agosto próximo. Na 
pauta, destacam-se a formulação de propostas para 
a política de segurança pública, a busca de formas 
humanas de ação na comunidade para uma vida 
mais segura, mais cidadã e mais respeitosa dos di-
reitos humanos.

Finalmente, Sr. Presidente, a Associação dos De-
legados de Polícia do Amazonas, Adepol-AM, na pessoa 
do seu Presidente, Dr. Mário Aufiero, reuniu-se com os 
Padres Guilhermo Carmona, Coordenador de Direitos 
Humanos, e Alcimar Araújo, Coordenador da Pastoral, 
para propor ações destinadas a diminuir a violência.

Todas essas iniciativas merecem ser difundidas 
e prestigiadas pelos governantes, meios de comunica-
ção, tomadores de decisões e formadores de opinião 
em todos os segmentos do Estado e da sociedade, 
pois refletem o compromisso concreto da Igreja Cató-
lica e da Arquidiocese de Manaus com o bem comum 
e o direito dos cidadãos a uma vida sem medo. Esse 
grande objetivo, repito, só poderá ser alcançado com 
a participação de todos.

Portanto, Sr. Presidente, encerro meu pronun-
ciamento dizendo que esta Casa tem uma grande 
responsabilidade também, que é aquela de fazer com 
que tenhamos uma política de realizações. Portanto, 
analisando todas as iniciativas que cabe a nós que 
estamos aqui nesta Casa viabilizarmos no sentido de 
termos uma sociedade melhor.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – AM) – 

Agradeço ao Senador Jefferson Praia e o cumprimento 
pelo pronunciamento.

Convido o Senador Flávio Arns para usar da pa-
lavra. Ele o fará do próprio plenário.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, se V. Exª permitir, falarei daqui mesmo.

Em primeiro lugar, quero parabenizar a CNBB no-
vamente, como diz o nosso quadro, pelos 45 anos de 
Campanha da Fraternidade. Se pensarmos que é uma 
caminhada de 45 anos... Quantas pessoas, no Brasil, 
sequer tinham nascido e a CNBB já estava promoven-
do a Campanha da Fraternidade. Por si só, 45 anos é 
uma caminhada que deve ser enaltecida. Qualquer coisa 
que tenha uma história de 45 anos no Brasil deve ser 
elogiada. Sempre sobre temas os mais fundamentais 
para a sociedade. A própria palavra “fraternidade” já 
diz isso. Vamos construir juntos, todos, discutir, achar 

caminhos, alternativas, para construir uma sociedade 
que seja fraterna, solidária. Quando uso a palavra “so-
lidária”, costumo dizer: vamos nos colocar até na pele 
da outra pessoa, na situação da outra pessoa; e vamos 
nos perguntar, o Brasil todo, como é que eu gostaria de 
ser tratado, como é que eu gostaria de ser abordado, 
se eu estivesse no lugar da outra pessoa.

Se cada um só pensasse em fraternidade, solida-
riedade nesse sentido, eu diria que metade dos proble-
mas já estariam resolvidos no Brasil. E pensar que uma 
Campanha da Fraternidade faz esse debate, naturalmen-
te, no Brasil inteiro, através das dioceses, arquidioceses, 
paróquias, grupos religiosos, grupos de jovens, todos os 
segmentos da sociedade! Esse debate não ocorre só 
na Igreja Católica, mas em todas as igrejas cristãs hoje 
em dia, porque essa é uma campanha ecumênica. E, 
mesmo aquelas pessoas que não professam qualquer 
denominação religiosa, participam do debate, porque 
muitas dessas pessoas dizem: “Com solidariedade, 
fraternidade, estou junto nessa caminhada”, porque é 
uma caminhada de pessoas que têm sensibilidade, que 
têm humanidade, que têm bom senso. Na verdade, a 
gente nem precisaria ter legislação nesse sentido. É só 
dizer: isso é o que deve ser. Então, a consciência seria 
importante para que isso acontecesse.

Há pouco tempo, a Campanha da Fraternidade 
abordou o tema da pessoa com deficiência, por exem-
plo, e o Brasil inteiro discutiu a matéria, debateu como 
fazer, como atender, como fazer a família participar, a 
questão do trabalho, do envelhecimento, da cidadania, 
da educação, da saúde. Enfim, há tanta necessidade 
no Brasil! 

Então, os temas são da mais alta importância. 
E o tema, neste ano, é segurança, sob a ótica funda-
mental de se dizer que a paz, em qualquer lugar do 
mundo, é fruto da justiça.

Quantos problemas há no Brasil? Abordaríamos 
até em termos de solidariedade, como eu disse há pou-
co: vamos nos colocar na pele da outra pessoa.

O que seria dos nossos filhos se não tivessem 
casa, se não tivessem comida, se não tivessem lazer, 
se não tivessem esporte, se não tivessem escola, se 
não pudessem ir ao médico? O caminho da crimina-
lidade, da marginalização estaria aberto, para que 
nossos filhos também trilhassem esse caminho. Ao 
mesmo tempo, quantas pessoas como nós dizem que 
precisam ocupar o tempo dos filhos, para que evitem 
as más companhias, como a droga, e para que não 
fiquem sem fazer nada nem coloquem idéias estra-
nhas na cabeça? Então, é preciso ocupar o tempo, 
preparar o caminho dos nossos filhos para o futuro. 
Quer dizer, todos nós pensamos nisto: no caminho 
dos nossos filhos para o futuro, pela educação, pelo 
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trabalho, pelo apoio, por tantas coisas que são com-
pletamente necessárias.

Quando falamos do filho com deficiência – eu 
também tenho um filho com deficiência –, pensamos: 
a gente quer que ele seja feliz, no fundo. Eu quero que 
meu filho, com deficiência ou sem deficiência, seja fe-
liz. E ser feliz significa o quê? Significa ter escola, ter 
saúde, ter trabalho, ter lazer, ter amigos, poder sair, 
ser respeitado, ter chances e ter oportunidades; e a 
segurança está vinculada a isso. 

É claro que o aparelho policial, que tem que es-
tar muito bem organizado, é importante, por exemplo, 
nas nossas fronteiras, com a Polícia Federal, com as 
Forças Armadas, para que a cidadania dos nossos 
filhos, das nossas famílias, de toda a sociedade não 
seja comprometida em termos de drogas, de condu-
zir as pessoas para o crime. E a força policial também 
deve ser equipada, boa, bem treinada, que respeite 
os direitos humanos.

Então, que bom, Dom Dimas, que estamos no-
vamente celebrando a Campanha da Fraternidade no 
Brasil! Quero parabenizá-lo por essa caminhada de 45 
anos – isso temos que dizer em alto e bom som – e 
dizer que esse é sempre o caminho necessário nessa 
campanha no período da Quaresma, de preparação 
para a Páscoa, em que, realmente, o homem novo deve 
surgir, com novas ideias, novos ideais. É um período 
de preparação e de reflexão para a Páscoa – ressur-
reição, nesse sentido. E a Campanha da Fraternidade 
vai até o ano que vem. Vamos discutir o ano todo o 
tema Segurança e Fraternidade.

Presido a Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte. Hoje, de manhã, o Ministro da Cultura esteve 
presente e relacionou muito bem a cultura, a dança, 
o teatro, a música, o artesanato com a prevenção de 
violência, com a inclusão do adolescente, da pessoa; 
com a valorização do ser humano pela cultura. 

Então, temos que olhar o orçamento, os progra-
mas e verificar como isso tudo está acontecendo e 
como podemos contribuir, para que isso se consolide 
cada vez mais.

Parabéns, Dom Dimas! Parabéns, Senador José 
Nery! Eu gostaria também que o pronunciamento, 
abordando outros aspectos da Campanha da Frater-
nidade, fosse dado como lido, para constar dos Anais 
da Casa. 

Obrigado. 
Parabéns, Dom Dimas!

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR FLÁVIO ARNS

O SR. FLÁVIO ARNS (PT – PR. Sem apanha-
mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Se-

nadores, desde há muito a Campanha da Fraternida-
de da CNBB investiu-se de acentuado ecumenismo, 
abordando graves necessidades sociais, defendendo 
bandeiras do mais amplo alcance, e que guardam re-
lação direta com a vida em sociedade.

Mais uma vez, tendo escolhido como tema: “Fra-
ternidade e Segurança Pública”, e como lema: “A paz 
é fruto da justiça”, a Campanha da Fraternidade nos 
leva à reflexão sobre aquilo que desejamos para o 
Brasil – Uma sociedade igualitária, justa e plena de 
oportunidades para todos – condições estas que são 
essenciais para que se tenha paz, fraternidade e se-
gurança pública.

Atenta-se contra a paz, sempre que o cidadão é 
privado de seus direitos individuais e coletivos, e de 
justiça social. A realidade social, econômica e política 
em que vivem os brasileiros tem sido, como resultado 
da injustiça social que ainda predomina no País, mar-
cada por uma violência cada vez mais acentuada.

Para termos paz, devemos promover a justiça 
social, pela garantia dos direitos sociais dos cidadãos, 
que constam no Art. 6º da Constituição Federal: Edu-
cação, Saúde, Trabalho, Moradia, Lazer, Segurança, 
Previdência Social, Proteção à Maternidade e à Infância, 
Assistência aos Desamparados. Sem essas garantias, 
jamais teremos paz na sociedade.

A principal razão de existência da força de segu-
rança pública é a preservação dos direitos humanos. 
Possuindo a prerrogativa do emprego da força, seus 
operadores devem ser capazes de garantir a ordem, o 
respeito; afastar o medo, a intimidação e a hostilidade; 
substituir a lógica da vingança, pela da mediação na 
solução de conflitos.

Uma boa gestão na área da segurança pública 
envolve o diagnóstico, o planejamento, a execução, a 
avaliação e uma boa estrutura organizacional. O en-
frentamento ao crime e à violência é trabalho que deve 
ser coordenado, entre poder público e sociedade. 

Uma política de segurança pública consistente 
deve destinar-se, em primeiro lugar, a evitar que o cri-
me seja praticado.

Deve dirigir-se a todos os cidadãos, e em espe-
cial aos jovens em situação de risco. O trabalho com 
o menor em conflito com a Lei tornou-se um dos prin-
cipais desafios, não apenas para a segurança pública 
do Brasil, mas para outros setores, como a educação 
e a assistência social.

Deve melhorar as condições de sociabilidade do 
ambiente, investindo em valores positivos – família, 
escola, esporte, cultura, religião, entre outros. Deve 
igualmente dedicar-se à atenção preventiva, à inteli-
gência policial, uma vez que a presença do aparelho 
do Estado intimida e inibe a delinqüência.

    23ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2009



06586 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2009

Em segundo lugar, tendo falhado em impedir 
o crime, a política de segurança pública deve atuar 
com competência nos fatos concretos, por meio do 
sistema judiciário e penal. Com atitude efetiva e reta, 
a força policial deve agir com firmeza, ética e profis-
sionalismo, observando sempre os fundamentos da 
dignidade humana.

Por fim, a política de segurança pública deve ser 
capaz de atuar junto aos reclusos, recuperando-os e 
reinserindo-os no meio social. O fato de o homem ter 
sido colhido pelo sistema penal não significa que esteja 
liquidada a sua chance de convívio em sociedade.

Pelo contrário, essa pessoa deve ser trabalhada 
e trabalhar, pelo tempo que for necessário, para que 
seu retorno à sociedade aconteça em condições dig-
nas, para que seja uma pessoa produtiva e não retor-
ne ao descaminho.

É preocupante, Sr. Presidente, notícia trazida re-
centemente em revista de circulação nacional, onde o 
próprio Presidente do Supremo Tribunal Federal (STJ), 
e também do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Mi-
nistro Gilmar Mendes, informa que 1/3 da população 
carcerária brasileira, ou seja, aproximadamente 147 
mil pessoas estão presas indevidamente, por já terem 
cumprido a pena, ou por não deverem ter sido sequer 
aprisionadas.

Chego mesmo a ponderar se aqueles que já cum-
priram suas penas estariam preparados para retornar 
ao convívio da sociedade. Pondero se encontrariam 
trabalho, condições dignas de subsistência, se estariam 
reeducados e dispostos ao convívio social.

A paz que almejamos para o Brasil é uma paz 
positiva, orientada pelo senso comum, que direciona 
a valores humanos, como a solidariedade, a fraterni-
dade, o respeito ao outro, e pela mediação pacífica 
dos conflitos.

Propõe a Campanha que, para atingir-se esse 
objetivo, sejam trilhados alguns caminhos, dentre os 
quais destaco:

Desenvolver nas pessoas a capacida-
de de reconhecer a violência na sua realida-
de pessoal e social, a fim de que possam se 
sensibilizar e se mobilizar, assumindo sua 
responsabilidade pessoal no que diz respei-
to ao problema da violência e à promoção da 
cultura da paz.

Denunciar a gravidade dos crimes con-
tra a ética, a economia e as gestões públicas, 
assim como a injustiça presente nos institutos 
da prisão especial, do foro privilegiado e da 
imunidade parlamentar para crimes comuns.

Fortalecer a ação educativa e evange-
lizadora, objetivando a construção da cultura 

da paz, a conscientização sobre a negação de 
direitos como causa da violência e o rompimen-
to com as visões de guerra, as quais erigem a 
violência como solução para a violência.

Favorecer a criação e a articulação de 
redes sociais populares e de políticas públicas 
com vistas à superação da violência e de suas 
causas e à difusão da cultura da paz.

Desenvolver ações que visem à supe-
ração das causas e dos fatores da insegu-
rança.

Despertar o agir solidário para com as 
vítimas da violência.

Apoiar as políticas governamentais dos 
direitos humanos.

Enfim, a Campanha da Fraternidade deste ano 
traz ao debate a situação dos jovens em conflito com 
a Lei, o sistema prisional brasileiro, e a falta de ética 
na política.

Em sua essência, a Campanha da Fraternidade 
convida a sociedade brasileira para um debate sobre 
segurança pública, e para a promoção da cultura da 
paz em todos os seus contextos.

Finalizo, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, ci-
tando para a reflexão de todos, breve trecho do hino 
da campanha da fraternidade de 2009, que muito bem 
traduz a essência da paz verdadeira de que todos 
precisamos:

A segurança é vida plena para todos:
Trabalho digno, moradia, educação;
É ter saúde e os direitos respeitados;
É construir fraternidade, é ser irmão.
É vão punir sem superar desigualda-

des;
É ilusão só exigir sem antes dar.
Só na justiça encontrarás tranqüilidade;
Não-violência é o jeito novo de lutar. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) 

– Nossos cumprimentos ao Senador Flávio Arns. A 
solicitação de V. Exª será cumprida integralmente, na 
medida em que vamos acolher seu pronunciamento e 
sua inscrição nos Anais da Casa.

Convido o Senador Inácio Arruda, pelo Estado do 
Ceará, do PCdoB, para fazer seu pronunciamento.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhores con-
vidados que comparecem a esta importante sessão 
de homenagem à CNBB, em função de uma data que 
tem muito significado para o conjunto do povo brasi-
leiro, independentemente das suas opiniões a respeito 
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das religiões, da política, da economia, dos partidos, 
porque as campanhas da CNBB tiveram impacto no 
meio do povo indistintamente; seus resultados foram 
indistintos, meu caro Dom Dimas Lara Barbosa. 

Por isso, não poderíamos deixar, em nome do 
meu Partido, o Partido Comunista do Brasil, mais pre-
cisamente o Partido dos Comuns – é daí que vem o 
nome, apesar de toda a campanha para estigmatizar 
a expressão “comunista” –, de participar deste debate. 
O nome do Partido vem de “comum”, dos que com-
partilham, dos que se solidarizam, dos que buscam a 
ideia de se construir uma sociedade mais justa, com 
mais solidariedade, com mais fraternidade. O que não 
é fácil no mundo, porque as batalhas pelo poder são 
bem diferentes. Elas têm mostrado como face princi-
pal a violência. Esse que é o problema central, porque 
as batalhas para se desenvolver a sociedade humana 
têm-se dado, sobretudo, com muita violência, violência 
do Estado; e, dentro dos Estados, surge o problema 
da luta pela sobrevivência do povo; e essa luta pela 
sobrevivência também, às vezes, tem levado o povo 
à exaustão e a responder com violência. E o Estado, 
muitas vezes, incapaz, porque, no caso nosso, espe-
cialmente do Brasil, muito subordinado a programas 
basicamente alienígenas, de fora, não tem tido condi-
ções de responder a essas necessidade imensas do 
povo brasileiro. E, em todas as tentativas de responder 
a esse problema central de ter o Estado brasileiro em 
condições de resolver os problemas do povo brasilei-
ro, temos tido momentos também de grande violência, 
de golpes etc.

Quero homenagear, em nome do meu Partido, a 
CNBB, pela sensibilidade com os programas sociais 
e, no intuito de responder a essas questões sociais do 
povo brasileiro, ter aberto uma campanha. 

Eu falava com o Padre Pinheiro que, muitas ve-
zes, as campanhas da CNBB não foram de um ano, 
daquele ano; elas iniciaram em determinado ano e se 
transformaram num debate grande na sociedade por 
muitos anos, tendo algumas delas até se transformado, 
inclusive, em programas sociais, que, posteriormente, 
transformaram-se em programas de Governo. O Es-
tado absorveu aquele programa como um programa 
justo, necessário e importante para toda a sociedade 
brasileira. E são muitos. 

Não há como combater a violência sem uma 
participação ativa da sociedade; não há. É impossí-
vel. Eu considero que talvez esta seja uma campanha 
daquelas que vai levar a um bom debate no meio do 
povo, entre tantas, nestes 45 anos, entre tantas, en-
tre as campanhas da fraternidade e as causas que a 
CNBB abraçou. 

E, ao fazer esta homenagem comemorativa, eu 
gostaria de fazer três registros; homenagens que nós 
vamos associando a este pronunciamento. 

A primeira, a Dom Helder Câmara, que foi um 
bravo na defesa de programas que atingissem o povo e 
um defensor ardoroso da liberdade política para o povo, 
por entender que o povo tinha de ter voz, o povo tinha 
de ter opinião. Ele sempre dizia que, quando fazia um 
programa de caridade, um programa de solidariedade 
humana, era tratado como o bispo santo, o bispo do 
povo, santo e, quem sabe, um dia seria papa também, 
com toda aquela bondade da caridade. Mas, quando ele 
tocava nas causas da crise social que o Brasil já vem 
somando e acumulando há tantas décadas, então ele 
era tachado de comunista, subversivo. Veja como são 
as questões em nosso País! E esse bispo, cearense 
de nascimento, mas um bispo do Brasil, de todos os 
Estados, de todas as naturalidades, enfrentou com co-
ragem o desafio de prestar solidariedade e de fazer a 
caridade, mas de levantar alto sua voz para mostrar ao 
povo onde estavam as causas dos problemas sociais 
do povo brasileiro. Acho que é uma homenagem que 
vamos fazer, no tempo, durante todo este ano.

A segunda, a um outro bispo do povo brasileiro, 
que também nos deixou, mas uma figura extraordiná-
ria que trabalhou conosco intensamente, recebendo 
todos, percorrendo, talvez, os caminhos de Dom Hel-
der: Dom Fragoso. Talvez ele tenha aberto a trilha para 
José Nery seguir os caminhos da política brasileira. Um 
bispo paraibano, mas que fez sua carreira na Igreja no 
Estado do Ceará, uma marca muito forte em nosso 
Estado. Mas era um bispo também que nós podemos 
associar como um bispo do Brasil. 

A terceira, a outro bispo que também nos deixou 
mais recentemente e com quem tínhamos relação muito 
forte e que fez, também, em sua trajetória como cardeal 
brasileiro, uma defesa intransigente. Ele, talvez, fosse 
daqueles que falava mais das causas dos problemas 
sociais; que ousava, com muita força, tratar dos proble-
mas sociais do Brasil e da América Latina. Associou-se 
a esse debate em toda a América Latina. E isso lhe 
rendeu pressões, pressões aos seus amigos, a quem 
estava próximo. Mas ele nunca hesitou na defesa das 
posições que ele arguiu como sendo as causas dos 
problemas de nosso País e de que tinha de envolver 
o povo também. Ele foi um daqueles que deu grande 
contribuição para que nós pudéssemos hoje estar aqui, 
porque foi abrindo exatamente a casa, digamos assim, 
da CNBB no Estado do Ceará, que praticamente nós 
podíamos dizer que era o Seminário da Prainha, onde 
ele ficava. Para todos, indistintamente, qual é a corrente 
política? Não importa. Importam as causas do povo. E 
para lá foram os socialistas, os comunistas, os demo-
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cratas, os católicos, os evangélicos, os ateus. Quem 
quisesse defender aquela causa era bem-vindo ao Se-
minário da Prainha. Ele recepcionou a todos. Portanto, 
ali se estruturou um dos grandes movimentos sociais 
do Estado do Ceará que teve forte repercussão políti-
ca em nosso País em seguida e que hoje teve um dia 
excepcional, porque Dom Aloísio, andando na periferia 
de Fortaleza, chamou todos para tratar da causa da 
violência que estava tendo raízes na desestruturação 
da família, na falta de moradia, no desemprego, nas 
condições trágicas de vida da população. E convocou 
todos aqueles, e dali surgiu um movimento em defe-
sa da moradia do Estado do Ceará, com muita força, 
com muito vigor, com grandes mobilizações, grandes 
manifestações populares. Muita gente conseguiu um 
pedaço de chão naquela época para poder armar o 
seu barraco, levantar o seu barraco.

E aquela luta toda de Dom Aloísio, abrindo as 
portas do Seminário da Prainha, materializou-se em 
programas antes defendidos como o ano da campa-
nha da fraternidade, que terminou transformando-se 
em grandes programas sociais. Hoje ou nos últimos 
anos, nós tivemos grandes programas de moradia e 
hoje eu posso dizer que, se Dom Aloísio estivesse 
vivo, estaria conosco nesse grande ato que foi o lan-
çamento da campanha por moradia no Brasil, com a 
presença de vários segmentos do movimento popular 
aqui no Palácio do Itamaraty, próximo ao Congresso 
Nacional.

Por isso eu quero, nesta homenagem de 45 anos, 
levantar o nome desses três Bispos que abriram cami-
nhos para grandes movimentos sociais, para não dei-
xarmos de prestar solidariedade nunca, não deixarmos 
de fazer a caridade necessária àquele que precisa do 
pão e da água naquela hora, mas tocar e levantar as 
causas que ainda levam milhões de brasileiros e de 
gente da América do Sul a viverem numa tragédia so-
cial como é a da violência.

Por isso, Dimas, quero deixar meus parabéns à 
CNBB por suas bandeiras, pois muitas delas se trans-
formam em grandes programas nas mãos do povo bra-
sileiro. Obrigado a vocês, parabéns à CNBB. 

Obrigado, José Nery.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) 

– Obrigado, Senador Inácio Arruda. O seu pronuncia-
mento tão brilhante homenageou além de Dom Aloísio 
Lorscheider, Arcebispo de Fortaleza, Cardeal do povo, 
Dom Antônio Batista Fragoso, da Diocese de Crate-
ús, no Ceará, que, sem dúvida, teve uma importante 
contribuição na nossa formação como cristão, como 
militante, como participante das lutas sociais naquele 
período tão difícil do nosso País.

Registro as presenças dos Senadores Papaléo 
Paes, Gilvam Borges e César Borges.

Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim, do 
PT do Rio Grande do Sul.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sena-
dor José Nery, Dom Dimas, Padre Ernani, eu estava 
ali falando com ele, ele já cansado, está desde cedo 
aqui, eu digo: “Não vá embora, Padre, que eu ainda 
vou falar”. Ele: “Tudo bem. Fique ali firme que eu ficarei 
firme aqui escutando”. 

Senador José Nery, primeiro cumprimentar a 
CNBB mais uma vez pela Campanha da Fraternidade: 
Segurança Pública – A Paz Fruto da Justiça. Confesso 
que escrevi um longo pronunciamento, mas vou ficar 
somente com o final devido ao horário já avançado. 
Confesso que eu lia ontem ainda um livro chamado 
Os Segredos do Pai Nosso. Eu li um trecho do livro 
que fiz questão de apresentar neste momento porque 
tem tudo a ver, no meu entendimento, na minha visão, 
com a questão da segurança pública, paz e justiça, que 
passa por cada um de nós. 

Diz o trecho: 

(...) Somos a única espécie que exalta 
a liberdade, e a única que é especialista em 
destruí-la. 

Há décadas temos condições de estan-
car a fome no mundo, mas o jogo de interes-
ses beira o instinto selvagem. Sobram boas 
intenções, falta vontade política. Toda esco-
lha implica perdas, mas quem está disposto 
a perder? 

Somos a única espécie que fala da paz, 
mas também a única que conspira contra 
ela. 

Na época de Sócrates e Platão, um ter-
ço da população grega era constituída de es-
cravos.

Senador José Nery, V. Exª preside ainda hoje uma 
Subcomissão de Combate ao Trabalho Escravo. 

Escravizamos inimigos de guerra, índios, 
negros, crianças e até nós mesmos.

Falamos com o mundo pelos celulares, 
mas não sabemos falar de nós mesmos e, o que 
é pior, nem com nós mesmos. Muitos percorrem 
o mundo, mas são forasteiros em suas próprias 
casas e com eles mesmos. Rejeitam a solidão, 
mas conhecem, no máximo, as camadas exter-
nas de sua personalidade. Abandonaram-se 
numa sociedade de solitários (...)”.
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É um texto que tem tudo a ver com aquilo que nós 
chamamos de uma mudança de dentro para fora para 
mudarmos o conjunto da sociedade em relação à violên-
cia, para podermos avançar, efetivamente, numa política 
de cultura da paz, de solidariedade e de justiça.

Srªs e Srs. Senadores, lembro de novo do “amar 
ao próximo”. Não se trata apenas de uma lei, é um gesto 
que deveria ter sua marca na prática diária de cada um. 
Amar ao próximo deveria ser a lei mais fundamental 
que nós todos deveríamos cumprir. Não por estar no 
papel, por estar na Bíblia, mas por ser o caminho para 
a construção de uma outra sociedade.

A cultura da paz para a qual a Campanha da Fra-
ternidade chama via CNBB precisa começar dentro de 
cada um de nós, porque se ela brota dentro do coração 
e da alma, ela se estende para o falar, para o olhar e, 
principalmente, para a conduta, para a forma de agir.

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que meu se-
melhante não é qualquer coisa que está aí por acaso. 
Ele é alguém que, mesmo que não se dê conta, está 
ansioso por encontrar outro alguém que o trate com 
respeito e com amor.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – Permite-me V. Exª um aparte?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E o que 
mais nós levamos desta vida a não ser o amor que dei-
xamos marcado nos nossos semelhantes? Não levamos 
nada. Agora, o amor que você dedicar ao seu seme-
lhante, com certeza, você leva para a vida eterna.

Termino dizendo: paz, justiça e segurança para 
todos. Esses são os melhores presentes que podemos 
trocar uns com os outros, mas, sem amor, isso nunca 
será possível.

Senador Valadares, não podia deixar de ouvir V. 
Exª, mas queria, antes, concluir a minha fala.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – Senador Paulo Paim, eu gostaria, em primeiro 
lugar, de enaltecer o pronunciamento de V. Exª, que 
vem ao encontro, sem dúvida alguma, do pensamento 
desta Casa. V. Exª exalta a Campanha da Fraternida-
de, nos seus 45 anos de existência, como um marco 
indelével na história do nosso País. Estando o mundo, 
como está hoje, mergulhado numa crise financeira sem 
precedentes – crise que dilui os mercados, acaba com 
os empregos, promove injustiças as mais diversas, prin-
cipalmente contra os mais pobres, em decorrência das 
ambições, da arrogância, da vaidade, do orgulho em ser 
rico, e cada vez mais rico –, precisamos de mensagens 
como estas, de solidariedade, de comprometimento, 
cada vez maior, com a solução de nossos problemas 
sociais, com o fim das injustiças que são cometidas 
em nome do mercado livre, do lucro a qualquer preço, 

da recrudescência do capitalismo contra o idealismo 
de vencer ajudando a todos.

Portanto, quero deixar aqui os meus parabéns a 
V. Exª e ao Senador José Nery pela iniciativa de pro-
porcionar a todos nós, ao Senado, a oportunidade de 
reconhecer o trabalho da CNBB e das demais institui-
ções religiosas que participam dessa Campanha da 
Fraternidade, um trabalho meritório que tem o nosso 
apoio, que conta com o nosso entusiasmo e com o 
nosso estímulo. Agradeço a V. Exª.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu é que 
agradeço a V. Exª.

Senador Papaléo Paes, concedo rápido aparte a 
V. Exª para que o Senador José Nery possa concluir 
os trabalhos.

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Sr. Presidente 
Senador José Nery, peço até desculpas por estar falan-
do num horário já avançado, mas eu não poderia jamais 
deixar de registrar nesta Casa as minhas pouquíssimas 
palavras – peço, a propósito, que V. Exª permita que eu 
subscreva o seu discurso para que possamos realmente 
marcar de uma forma importante este dia. Quero para-
benizar todos os que se manifestaram nesta sessão que 
se realizou em decorrência de requerimento de autoria 
do Senador Nery, requerimento para comemorarmos no 
Senado Federal os 45 anos da Campanha da Fraterni-
dade. Realmente, nós temos de dar importância para 
esse evento. Não podemos deixar que se vulgarize a 
Campanha da Fraternidade, precisamos tratar sempre 
com muito respeito, muita atenção e muita participação 
esse tipo de campanha, pois são campanhas que re-
almente levam-nos a algum lugar, que é a certeza do 
êxito da campanha. Aqui eu quero parabenizar todos os 
presentes e saudá-los em nome do delegado da Polí-
cia Federal Dr. Protógenes, que está prestigiando este 
evento. Que todos possamos, juntamente com todas as 
instituições e todas as pessoas de bem que querem fazer 
deste País um país melhor, participar dessa Campanha 
da Fraternidade com muita paz e muita determinação. 
Senador Nery, hoje foi um dia completamente diferente 
para mim, por isso não pude... Foi a primeira vez que 
esqueci o meu relógio. Fiquei impedido de comparecer a 
reunião importante em seu gabinete. Desculpe-me. Não 
pude nem comparecer à Comissão de Assuntos Sociais 
onde tinha um projeto na área social – aliás, agradeço 
ao Senador Paim por lhe haver dado celeridade. Então, 
estão justificadas as minhas ausências. Aqui tive a feli-
cidade de ainda participar, através de V. Exª, e também 
de conhecer pessoalmente o Dr. Protógenes, que veio 
prestigiar este evento importante. Muito obrigado.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu agra-
deço e aproveito, Senador José Nery, para cumpri-
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mentar o Delegado Protógenes, que está aqui e esteve 
conversando comigo. 

Neste momento em que a gente fala em paz 
e justiça, eu não tenho nenhuma dúvida, Delegado: 
que prevaleça a justiça! V. Sª me contava parte das 
injustiças que fazem com V.Sª e que atingem sua fa-
mília. O Senador José Nery tem dialogado comigo e, 
com certeza, estaremos lá no dia 1º de abril para não 
permitir que isso aconteça. É lamentável que peguem 
alguém para sacrificar, e V. Sª me contava um pouco 
dessa trajetória. Mas V. Sª está firme, peleando com 
a consciência tranquila, ciente de que não fez nada 
errado, não é, Delegado?

Quero também cumprimentar o sempre Presi-
dente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul 
e sempre Deputado Federal Constituinte Victor Fac-
cioni – nós somos de Caxias do Sul –, que tem uma 
trajetória belíssima tanto como Parlamentar como 
Ministro do Tribunal de Contas, enfim, durante toda a 
sua história.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – Victor Faccioni é parlamentarista.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Parla-
mentarista como eu sou.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – Eu li um trabalho dele. Parabéns.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – É. Eu sou 
parlamentarista também.

Senador José Nery, muito obrigado. Parabéns 
pela iniciativa. Peço que V. Exª incorpore na íntegra os 
apartes do Senador Papaléo Paes e do Senador Va-
ladares – eu resumi muito aqui a minha fala e ressal-
tei o sentimento de que tinha de haver uma mudança 
por dentro; S. Exªs abordaram o tema de forma mais 
ampla. Que o aparte de S. Exªs seja contemplado tam-
bém neste meu pronunciamento que peço que seja 
considerado na íntegra.

Parabéns à CNBB. Parabéns a V. Exª.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR PAULO PAIM

O SR. PAULO PAIM (PT – RS. Sem apanha-
mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Se-
nadores, nós estamos vivendo mais uma campanha 
da fraternidade.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) iniciou essas campanhas em 1961 quando 
três padres responsáveis pela Cáritas Brasileira idea-
lizaram uma campanha para arrecadar fundos para as 
atividades assistenciais e promocionais da instituição 
e torná-la, assim, autônoma financeiramente.

A atividade foi chamada de Campanha da Fra-
ternidade e realizada, pela primeira vez, na Quares-
ma de 1962.

De 1963 para cá essas Campanhas tem sido 
uma atividade ampla de evangelização no sentido de 
chamar todos a viverem a fraternidade, a buscarem a 
renovação interior e praticarem a ação comunitária.

A Campanha da Fraternidade é lançada em um 
momento muito especial que é o da quaresma e que 
antecede à Páscoa.

Alguns critérios são estabelecidos para definir o 
tem de cada campanha e entre eles estão os desa-
fios sociais, econômicos, políticos, culturais e a pala-
vra de Deus.

Este ano somos chamados a refletir sobre o tema 
“Fraternidade e segurança pública” e o lema é “A paz 
é fruto da justiça”

Creio que em primeiro lugar seria bom se pen-
sássemos no significado de “fraternidade”

Talvez nós possamos dizer que ele reside gran-
demente no amor ao próximo, um dos mandamentos 
de Deus.

É difícil olhar para a realidade que vivemos hoje 
e encontrar fraternidade quando nos deparamos com 
as mais diferentes formas de violência que assolam 
as famílias, os indivíduos.

As pessoas anseiam por segurança e todos es-
tão preocupados com a falta dela que pode ser vista 
claramente no trânsito, nos cárceres, no tráfico de 
drogas, de armas e de pessoas, nas desigualdades 
sociais, na fome, na miséria, na corrupção e em mui-
tas outras situações.

A colonização, por exemplo, ela sempre se ca-
racteriza pela imposição, pela violência, pelo desres-
peito aos colonizados e pelo conflito. No Brasil, basta 
ver a forma como isso se deu entre os indígenas e os 
colonizadores. 

Mas hoje, ainda, a convivência com os povos 
indígenas é marcada por atos violentos. No período 
compreendido entre 2006 e 2007, foram assassina-
dos 149 índios.

A escravidão também foi marcada pela violência, 
pela violação de direitos humanos e a desigualdade ra-
cial ainda é um fato a ser superado pela sociedade.

Outra realidade que temos diante de nós é o 
trabalho escravo e semi-escravo que, embora seja 
crime previsto em lei, permanece no Brasil em pleno 
século XXI.

A nossa história registra também o desrespeito 
e a violência contra as mulheres, principalmente as 
indígenas, as negras e as de classes sociais menos 
privilegiadas. Elas sofrem as conseqüências do sis-
tema produtivo e da mentalidade machista que ainda 
vigora neste país.

A terceira edição da “Pesquisa Violência Domés-
tica contra a Mulher” realizada pelo DataSenado teve 
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como destaque a opinião das entrevistadas referente 
à Lei Maria da Penha. 

Mas, além de avaliar o índice de conhecimento 
da Lei da Maria da Penha entre a mulheres, a pesqui-
sa do DataSenado ouviu as entrevistadas quanto à 
violência doméstica e familiar. 

Na percepção de 60% delas, esse tipo 
de violência aumentou nos últimos anos. Outro 
índice reforça o aumento da percepção: 62% 
das entrevistadas disseram conhecer mulheres 
que já sofreram violência doméstica e familiar. 
Dentre os tipos de violência sofrida, as mais 
citadas foram a física (55%), a moral (16%) e 
a psicológica (15%) 

Srªs. e Srs. Senadores,a violência também assu-
me sua face no mundo das drogas. Todos nós estamos 
cientes dos malefícios causados pelas drogas ilícitas e 
do estrago que elas causam não só na vida dos usu-
ários mas também de seus familiares.

Basta ver o crescimento do número de mortes 
de jovens associadas à violência a partir da década 
de 1980. Recentemente foi veiculada notícia de que a 
Organização das Nações Unidas quer por fim ao uso 
de drogas até 2019. Os países integrantes da Comis-
são de Narcóticos das Nações Unidas reuniram-se em 
Viena e aprovaram um documento com diretrizes para 
a política internacional antidrogas.

De acordo com esse documento fica mantido o 
atual enfoque repressivo à produção, ao tráfico e ao 
consumo de narcóticos no mundo. 

Precisamos de medidas enérgicas para vencer 
essa praga que assola a humanidade. 

A segurança pública é dever do Estado mas é 
também direito e responsabilidade de todos. O muni-
cípio de São Jerônimo, no Rio Grande do Sul realizou 
ontem uma conferência livre para discutir segurança 
pública. Cidades vizinhas como Arroio dos Ratos, Butiá, 
Charqueadas e General Câmara integraram o movi-
mento. Este evento intermunicipal foi preparatório para 
a 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública (Con-
seg) e abordou questões como a gestão democrática 
da segurança pública, valorização dos profissionais do 
setor e diretrizes para o sistema penitenciário. Esses 
temas integram o texto-base elaborado pelo Ministé-
rio da Justiça para orientar os debates na 1ª Conseg 
marcada para 27 a 30 de agosto, em Brasília. 

A 1ª Conseg, convocada pelo presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva em dezembro de 2008, tem como 
principal objetivo dialogar com a sociedade e apontar 
os rumos para a criação de uma política nacional de 
segurança pública.Todos podem participar e existem, 
ainda, formas alternativas de contribuir, como con-
curso de monografia, festival de música, mostra de 
vídeo, cursos de capacitação e conferências livres. É 
sem dúvida, uma proposta muito positiva que poderá 
gerar bons frutos.

Conforme site da Agência Brasileira de Inteligên-
cia, os últimos dados do Mapa da Violência dos Mu-
nicípios, divulgado em 2008, mostram que a violência 
no Brasil continuou em queda em 2006, a exemplo do 
que ocorre desde 2004, mas num ritmo abaixo dos úl-
timos anos – o que preocupa o governo, que já articula 
a volta da campanha do desarmamento.

Segundo a pesquisa, foram mortas 50.980 pes-
soas em 2003. Em 2004, o número caiu para 48.374, 
indo para 47.578 em 2005 e 46.660 em 2006.

Para o autor do estudo, Julio Jacobo Waiselfisz, 
pesquisador da Rede de Informação Tecnológica Latino-
Americana (Ritla), a diminuição do ritmo mostra que 
o impacto da campanha do desarmamento ocorrida 
entre 2004 e 2005 se tornou “residual”.

A avaliação do pesquisador é que a campanha, 
que resultou no recolhimento de mais de 400 mil armas, 
conseguiu reverter a tendência de alta verificada até 
2003, mas não foi suficiente para garantir uma queda 
“sustentável” ao longo do tempo.

A pesquisa mostrou ainda que aumentou 19% o 
número total de mortes no trânsito em todo país entre 
1994 a 2006. O estudo indica ainda que os números 
passaram de 29.527 para 35.146. 

O nº de casos de sequestro-relâmpago também 
tem aumentado sensivelmente. O Senado aprovou 
ontem proposta que caracteriza o crime de sequestro-
relâmpago no Código Penal. De acordo com a propos-
ta, as penas previstas para essa modalidade de delito 
variam de seis a 12 anos de reclusão. Caso o seques-
tro ainda resulte em lesão corporal grave, poderão ser 
determinadas penas de restrição de liberdade que vão 
de 16 a 24 anos. E se o crime de sequestro for segui-
do de morte, a punição prevista deve ser reclusão de 
24 a 30 anos. 

Sr. Presidente, lendo o livro “Os segredos do Pai 
Nosso” de Augusto Cury, parei diante de um trecho que 
me chamou bastante a atenção:

(...) Somos a única espécie que exalta 
a liberdade, e a única que é especialista em 
destruí-la.

Há décadas temos condições de estan-
car a fome no mundo, mas o jogo de interes-
ses beira o instinto selvagem. Sobram boas 
intenções, falta vontade política. Toda esco-
lha implica perdas, mas quem está disposto 
a perder?

Somos a única espécie que fala da paz, 
mas também a única que conspira contra 
ela.

Na época de Sócrates e Platão, um ter-
ço da população grega era constituída de es-
cravos.

Escravizamos inimigos de guerra, índios, 
negros, crianças e até nós mesmos.

Falamos com o mundo pelos celulares, 
mas não sabemos falar de nós mesmos e, 
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o que é pior, nem com nós mesmos. Muitos 
percorrem o mundo, mas são forasteiros em 
suas próprias casas e com eles mesmos. Re-
jeitam a solidão, mas conhecem, no máximo, 
as camadas externas da sua personalidade. 
Abandonaram-se numa sociedade de solitá-
rios(...)

Pensando nisto, Srªs. e Srs. Senadores, lembro 
de novo do “amar ao próximo”. Não se trata apenas 
de uma lei, é um gesto que deveria ter sua marca na 
prática diária de cada um. 

A cultura da paz para a qual a Campanha da 
Fraternidade chama, precisa começar dentro de nós, 
porque se ela brota de dentro do coração, ela se es-
tende para o falar, para o olhar, para o agir. 

Meu semelhante não é qualquer coisa que está 
aí por acaso. Ele é alguém que, mesmo que não se dê 
conta, está ansioso por encontrar outro alguém que o 
trate com respeito e amor. 

E o que mais nós levamos desta vida a não ser 
o amor que deixamos marcado nos nossos seme-
lhantes?

Paz, justiça e segurança para todos, esses são 
os melhores presentes que podemos trocar uns com 
os outros, mas sem amor isso nunca será possível!

Muito obrigado!Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) – 

Nossos cumprimentos e agradecimentos ao Senador 
Paulo Paim. Seu pronunciamento, conforme estabelece 
o Regimento, será considerado na íntegra, assim como 
os apartes, pelos quais também agradecemos, dos Se-
nadores Antonio Carlos Valadares e Papaléo Paes.

Neste momento, concedo a palavra a Dom Di-
mas Lara Barbosa, Secretário-Geral da CNBB, para 
uma breve mensagem, a fim de que a CNBB, a Igreja 
Católica, as Igrejas Cristãs, por meio da palavra de D. 
Dimas, falem ao coração deste Plenário, falem a todos 
os brasileiros e brasileiras dos mais diversos recantos 
do País. Eis a homenagem que fazemos neste dia pelo 
reconhecimento do trabalho da CNBB e, em especial, 
deste importante tema abordado na Campanha da 
Fraternidade.

Também registro a presença neste momento da 
Senadora Ideli Salvatti.

D. Dimas, concedo a palavra a V. Emª Revmª, da 
tribuna da Casa, para que uma mensagem ao povo 
brasileiro, ao Senado Federal e a todos que participam 

desse grande movimento eclesial que é a Campanha 
da Fraternidade.

O SR. DIMAS LARA BARBOSA – Caríssimo 
Senador José Nery, na sua pessoa, eu gostaria de 
agradecer a todos aqueles que se pronunciaram du-
rante esta sessão. Queria agradecer muito também 
pela iniciativa de promover esta homenagem aos 45 
anos da Campanha da Fraternidade.

Como o texto-base diz, nós não queremos apre-
sentar receitas prontas, mas o nosso objetivo é muito 
mais suscitar o debate com essa metodologia que já 
vem sendo consagrada desde os tempos da ação cató-
lica: ver, julgar, agir, de modo que as próprias comuni-
dades nas mais diversas realidades do Brasil possam, 
à luz da Palavra de Deus, ver aquela realidade que a 
cerca, julgar e, colocando a criatividade para funcio-
nar, apontar, em parceria com as autoridades cons-
tituídas e com as diversas instâncias da sociedade, 
soluções para superar a violência, indo diretamente 
às suas causas.

Para nós é uma satisfação muito grande ver que 
esta Casa, de gloriosa tradição, também se insere cada 
vez mais para atender aos anseios do nosso bom povo. 
Que todos nós, em um grande mutirão de fraternida-
de, possamos nos dar as mãos e, assim, construirmos 
juntos a civilização do amor.

Nós, como CNBB, como Igreja Católica, queremos 
fazê-lo a partir da ótica da fé, uma vez que nós acredita-
mos, como São Tiago, que “a fé sem obras é morta”. Mas 
como ele mesmo diz: “Mostra-me a tua fé sem as tuas 
obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras.” 
A nossa fé nos dá uma visão específica de pessoa huma-
na que tem a sua dignidade, que deve ser considerada 
sagrada para nós desde a concepção até a sua morte 
natural. E esta campanha, mais uma vez, se insere na 
sua meta de defesa da dignidade da pessoa humana.

Portanto, muito obrigado, Senador, pela sua ini-
ciativa e parabéns também pela sua trajetória de luta. 
Foi mencionado aqui a sua luta contra o trabalho es-
cravo. Lembro que a CNBB também assinou uma nota 
unindo-se ao esforço dessa reforma da própria Consti-
tuição contra o trabalho escravo no Brasil. Essa e tan-
tas outras bandeiras da defesa da dignidade humana 
certamente hão de merecer o nosso apoio.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) – 

Muito obrigado, D. Dimas, Secretário-Geral da CNBB.
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Gostaria que o senhor pudesse levar à Assembleia-
Geral da CNBB, que se reúne no próximo mês de abril 
em Itaici, São Paulo, aos senhores bispos, arcebispos 
e cardeais do nosso País, essa mensagem presenciada 
por V. Emª Revmª e da qual participou, de todo o Sena-
do da República, dizendo que aqui, na medida possível 
de nossos esforços, trabalhamos em prol de lutas que 
visam à garantia, à promoção da dignidade humana, da 
busca da verdade, da prática da justiça.

Parabenizamos a CNBB pela Campanha da Fra-
ternidade, pelos seus 45 anos de existência, bem como 
pelas bandeiras que, ao longo da nossa história, em 
especial desde a criação da CNBB, em 1953, que tem 
sido uma voz permanente, vigilante, ao lado dos opri-
midos, dos pobres e daqueles que lutam pela justiça 
e pela igualdade social em nosso País.

Agradeço a presença e a participação de todos os 
Srs. Senadores, das Srªs Senadoras, do Corpo Diplo-
mático creditado em Brasília, que se fez presente nesta 
sessão, e dos demais convidados representantes de ou-
tras igrejas cristãs, de outras denominações religiosas, 
espíritas, islamitas e outros que, com a sua presença, dão 
o sentido maior da unidade e da fraternidade que busca-
mos. Parabéns a todos e o nosso muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) – 
O Sr. Senador Marconi enviou discurso à Mesa, que 
será publicado na forma do disposto no art. 203 do 
Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e 
Srs. Senadores, ao longo dos últimos quarenta e cin-
co anos, a Campanha da Fraternidade tem sido refe-
rência para a sociedade brasileira pela pertinência de 
cada um dos temas abordados, que devem servir para 
a reflexão de todos os brasileiros independentemente 
da religião professada.

A Campanha da Fraternidade deste ano, como 
lhe é característico, traz um tema de extrema relevân-
cia para a vida nacional, qual seja: “Fraternidade e 
Segurança Pública”.

Ou a sociedade brasileira se engaja na discus-
são desse tema, com o objetivo de levar o Governo a 
traçar diretrizes nacionais efetivas de combate à crimi-
nalidade, ou corremos o riscos de ver as autoridades 
perderem o controle das cidades para o narcotráfico 
e as facções organizadas.

Oportuna a preocupação da Igreja Católica, que 
decerto vai ao encontro das outras religiões, ao propor 
o evangelho como caminho a ser vivido pelos lares e 
famílias brasileiras no combate à violência.

De fato, Srªs e Srs. Senadores, se a solidarieda-
de entre os homens não for retomada como elemento 
primordial de construção da sociedade, será difícil com-
bater a violência nas ruas e na raiz do problema.

A violência é apenas a ponta do iceberg da in-
justiça social, da concentração de renda e da falta de 
oportunidade para o desenvolvimento de nossas crian-
ças, jovens e adultos.

Mais uma vez, a Campanha da Fraternidade 
nos concita à revisão de valores para a busca da paz 
positiva, orientada e assentada na compreensão do 
próximo e na solidariedade.

O tema deste ano, soma-se a outros de igual 
importância, como Fraternidade em Defesa da Vida; 
Amazônia e Fraternidade; Levanta-te, Vem para o Meio; 
Escolhe, Pois a Vida; Água, fonte de vida; Vida Digni-
dade e Esperança; Por uma Terra Sem Males.

A presente sessão vai ao encontro dos esforços 
da CNBB no sentido de promover a discussão e o de-
bate de temas tão importantes, como o da Violência, 
decerto um obstáculo para que possamos, na metró-
pole e no interior, retomar as ruas e as praças como 
espaço de lazer.

Que todos nós possamos estar irmanados no 
objetivo da Campanha da Fraternidade deste ano, in-
dependentemente da fé e da convicção religiosa de 
cada um.

Que todos nós possamos estar irmanados em 
oração para que a CNBB continue atuante nos anos 
vinDouros e nos proporcione a discussão de temas 
fundamentais para a sociedade brasileira.

Parabéns a CNBB e a todos os segmentos re-
ligiosos e da sociedade em geral que se engajam a 
cada ano na Campanha da Fraternidade.

Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) – 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encer-
rar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) – 
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 14 horas e 26 
minutos.)
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Ata da 35ª Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 25 de março de 2009

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Serys Slhessarenko, e 
dos Srs. Mão Santa e José Nery

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 27 minu-
tos e encerra-se às 21 horas e 21 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Brasília, 14 horas e 27 minutos do dia 25 de março 
de 2009. Sessão deliberativa ordinária.

Havendo número regimental, declaro aberta a 
sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 304, DE 2009

Nos termos do Art. 218, inciso VII do Regimen-
to Interno do Senado Federal, requeiro voto de pesar 
pelo falecimento de Sidney Seno.

Sidney Seno, nascido em 20 de outubro de 1955, 
conhecido como (Makalé), morre aos 53 anos, vítima 
de um derrame. 

Conhecido por sua atuação na Associação de 
Cegos Louis Braille – ACLB e por defender os direitos 
dos deficientes visuais desde que perdeu a visão aos 
36 anos, em um acidente de carro.

Segundo Odilon Souza, 66 anos, sócio bene-
mérito da ACLB, Seno abria portas para as questões 
relativas aos deficientes visuais por ser popular e ter 
muitos contatos.

Fez diversas participações no Diário Gaúcho, 
programas de TV e alguns filmes, além de colaborador 
em reportagens sobre acessibilidade. Conferiu, ainda, 
medalhas de honra ao mérito a alguns profissionais da 
imprensa e divulgou eventos e festas que costumava 
promover para arrecadar alimentos e doações.

Sidney Seno era o caçula de oito irmãos. É lem-
brado pela família por sua alegria e pela facilidade de 
fazer amigos. Para tanto gostaríamos que esse voto 
fosse enviado para a Senhora Elza Leal no endereço: 
Rua Manoel Cabral, 637, casa 07 – Bairro Santo An-
tônio – CEP. 11432-400 – Guarujá – SP

Sala das Sessões, 25 de março de 2009. – Se-
nador Paulo Paim.

REQUERIMENTO Nº 305, DE 2009 

Requeiro, na forma do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, voto de aplausos à Socieda-
de Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) pela 
realização, nos dias 17, 18, 19 e 20 de março, da sua 
Reunião Regional em Tabatinga (AM), que terá como 
tema Conhecimento na Fronteira. Requeiro, também, 
a extensão da outorga aos apoiadores do evento, o 
Governo do Estado do Amazonas, a Secretaria de 
Estado Ciência e Tecnologia (SECT) e a Universidade 
do Estado do Amazonas (UEA). 

Solicito que a deferência seja encaminhada aos 
membros da comunidade científica brasileira e aos 
participantes do evento por intermédio do presidente 
da SBPC, Professor PhD Marco Antônio Raupp (Rua 
Maria Antonia, 294, 4º Andar, CEP 01222-010 – São 
Paulo – SP, e-mail: sbpc@sbpcnet.gov.br), da Magnífica 
Reitora da UEA, PhD Marilene Correa da Silva Freitas 
(Av. Djalma Batista, 3578, Flores – CEP 69050-030 – 
Manaus – AM), e do secretário da SECT, Professor 
Doutor José Aldemir de Oliveira (Av. Mário Ypiranga 
Monteiro, antiga Rua Recife, 3280, prédio 1, Parque 
Dez – CEP 69057-002 – Manaus – AM).

Justificação

A Reunião Regional da SBPC em Tabatinga (AM), 
na tríplice fronteira Colômbia/Brasil/Peru, para debater 
o tema Conhecimento na fronteira, com ampla par-
ticipação da comunidade científica e acadêmica dos 
três países, só reforça o compromisso de 60 anos da 
instituição em compartilhar com a sociedade os resul-
tados de pesquisas e demais formas de conhecimento 
produzidas no Brasil e no mundo. Também é oportuna 
e necessária em razão da complexidade econômica, 
ambiental e sociocultural da fronteira Colômbia/Brasil/
Peru, onde suas populações convivem, secularmente, 
em espaços comuns, porém, em determinadas situa-
ções, invisíveis às políticas públicas dos três países. 
É importante destacar, nesse contexto, a sensibilidade 
do Governo do Estado do Amazonas, da Universidade 
Estadual do Amazonas (UEA) e da Secretaria de Ciên-
cia e Tecnologia do Estado do Amazonas (SECT) em 
dar apoio institucional e logístico à realização exitosa 
do evento.

Estou certo de que o Senado Federal reconhe-
cerá o esforço dos organizadores dessa reunião e 
da importância dos seus resultados para incentivar a 
pesquisa científica e o surgimento de novos cientistas 
comprometidos com o desenvolvimento sustentado do 
Brasil e da Amazônia.

Sala de sessões, 25 de março de 2009. – Sena-
dor João Pedro, PT/AM.

REQUERIMENTO Nº 306, DE 2009 

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimen-
to Interno, seja apresentado voto de congratulações 
à Igreja Presbiteriana do Brasil, pelo transcurso do 
sesquicentenário de sua implantação em nosso País, 
ocorrida no ano de 1859. 

Justificação

O surgimento do presbiterianismo no Brasil resul-
tou do pioneirismo e desprendimento do Rev. Ashbel 
Green Simonton (1833-1867). Nascido em West Hano-
ver, na Pensilvânia, Simonton estudou no Colégio de 
Nova Jersey e inicialmente pensou em ser professor ou 
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advogado. Influenciado por um reavivamento em 1855, 
fez a sua profissão de fé e, pouco depois, ingressou no 
Seminário de Princeton. Um sermão pregado por seu 
professor, o famoso teólogo Charles Hodge, levou-o 
a considerar o trabalho missionário no estrangeiro. 
Três anos depois, candidatou-se perante a Junta de 
Missões da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, 
citando o Brasil como campo de sua preferência. Dois 
meses após a sua ordenação, embarcou para o Bra-
sil, chegando ao Rio de Janeiro em 12 de agosto de 
1859, aos 26 anos de idade.

Neste ano de 2009, portanto, comemora-se o 
sesquicentenário de implantação da Igreja Presbiteria-
na no Brasil, marco de elevada significação nacional, 
que merece o nosso louvor pelo trabalho incansável 
desenvolvido nestes 150 anos de vida profícua.

Sala das Sessões, 25 de março de 2009. – Se-
nador Marcelo Crivella.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
A Presidência encaminhará os votos solicitados.

Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

 
REQUERIMENTO Nº 307, DE 2009

Requeiro, na forma do artigo 199 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a realização de Sessão 
Especial do Senado Federal, no dia 10 de novembro, 
ás 10h, em comemoração aos 40 anos de fundação do 
Serviço Geológico do Brasil – Companhia de Pesquisa 
de Recursos Minerais (CPRM), empresa pública, vin-
culada ao Ministério de Minas e Energia, que tem as 
atribuições de serviço geológico do País. Trata-se do 
reconhecimento desta Casa aos relevantes serviços 
prestados pela CPRM ao povo brasileiro.

Requeiro, ainda, que este fato seja comunicado aos 
diretores e servidores da instituição por intermédio do seu 
presidente, Agamenon Bezerra de Menezes, no seguinte 
endereço: Serviço Geológico do Brasil – CPRM, Avenida 
Pasteur 404, Urca, CEP 22290 – 240, Rio de Janeiro – 
RJ. Telefones: (21) 2295-4641 e (21)9981-5133.

 
Justificação

A CPRM, fundada em 15 de agosto de 1969, 
pelo Decreto-Lei 764, tomou-se, nos seus 40 anos de 
existência, um dos maiores patrimônios do povo bra-
sileiro em razão do desempenho conquistado na mis-
são de “gerar e difundir o conhecimento geológico e 

hidrológico básico necessário para o desenvolvimento 
sustentável do Brasil”.

Inicialmente, a empresa se dedicou à pros-
pecção e pesquisa de minérios, mas logo ampliou 
suas atividades a três importantes áreas: Geologia 
e Recursos Minerais, compreendendo mapeamentos 
geológicos, geoquímicos, geofísicos e prospecção 
mineral;recursos hidrícos, envolvendo levantamen-
tos hidrológicos e hidrogeológicos; e geodiversidade, 
abrangendo os levantamentos e estudos multidisci-
plinares direcionados à gestão territorial e áreas de 
riscos naturais.

Observa-se que a CPRM, atualmente, desenvol-
ve atividades essenciais ao cotidiano dos cidadãos e 
cidadãs brasileiros, como o abastecimento racional de 
água; contribuições para o correto uso e ocupação do 
solo; previsão de desastres naturais; controle e preser-
vação ambiental.

Os produtos e resultados socioeconômicos da em-
presa refletem a necessidade de um número maior de 
usuários que não somente as corporações mineiras. A 
empresa busca o conhecimento do meio físico para for-
necer subsídios para a descoberta de novos recursos 
minerais, para gerar emprego, renda e desenvolvimento 
econômico e por meio da atração de capitais. Este ano, 
ao completar 40 anos, a CPRM atinge sua maturidade 
e espera que seu trabalho de pesquisa, voltado agora 
para resultados de cunho social, ofereça informações 
capazes de melhorar a qualidade de vida dos brasilei-
ros e brasileiras.

Espero, portanto, a aprovação desta Sessão 
Especial para que os deputados e geólogos possam 
discutir a importância do serviço geológico do Brasil 
e suas conquistas nesses 40 anos.

Sala das Sessões, 25 de março de 2009.

REQUERIMENTO Nº 308, DE 2009

Requeremos nos termos do art. 199 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, seja o período do Ex-
pediente da Sessão do dia 26 de novembro de 2009, 
destinado a homenagear o Banco Interamericano de 
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Desenvolvimento, no transcurso do cinquentenário de 
sua criação, que ocorrerá no dia 30 de dezembro.

Sala das Sessões, 25 de março de 2009.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Os requerimentos que acabam de ser lidos serão 
publicados e apreciados oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº 309, DE 2009 

(Requerimento de Informação nº 6, de 2009-CE)

Nos termos do art. 50, da constituição Federal, 
combinado com o art. 90, incisos IX, X E XI, e o art. 
216, I, do Regimento Interno do Senado Federal, re-
queiro que sejam prestadas, pelo Ministério da Cultura, 
as seguintes informações:

a) Relatório completo do Fundo Nacional de Cultura 
(FNC) contendo a movimentação e utilização de 
verbas no ano de 2008. 

b) Relação completa dos projetos que receberam 
recursos por meio da Lei Rouanet com a indi-
cação de: 

recursos para cada projeto;

cada projeto.

Justificação

Em funções de debates ocorridos nos últimos 
anos nesta Comissão, em conjunto com a Subcomis-
são de Cinema, Teatro e Comunicação Social, foi en-
caminhado ao Ministério da Cultura o Requerimento de  
Informação nº 456 de 2008, solicitando informações 
acerca dos recursos e programas de fomento para a 
Cultura, mais especificamente para a área teatral. Re-
querimento este que foi respondido corretamente por 
esse Ministério, dentro do prazo constitucional.

Em virtude da abrangência e do avanço das dis 
cussões, faz-se necessário ampliar o foco sobre as 
leis de fomento e sua aplicação com o intuito de ob-
termos uma radiografia mais esclarecedora acerca do 
tema, o que permitiria a este Colegiado contribuir para 
o aperfeiçoamento das propostas enviadas pelo Minis-
tério da Cultura à Casa Civil com alterações significa-
tiva à Lei Rouanet e prestes a serem encaminhadas 
ao Congresso Nacional, bem como, contribuir para a 
construção da norma legal que trata da nova Lei do 
Teatro, tramitando nesta Comissão.

Sala da Comissão, 24 de março de 2009. – Senadora 
Marisa Serrano – Senadora Rosalba Ciarlini.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
O requerimento que acaba de ser lido será publicado 
e encaminhado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 104, DE 2009

Disciplina a recepção dos novos alu-
nos nas instituições de ensino superior e 
acrescenta o parágrafo único ao art. 45 da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
para dispor sobre os estatutos das mes-
mas instituições.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Nas instituições de ensino superior, pú-

blicas e privadas, são proibidas as atividades de re-
cepção que:

I – ofendam a integridade física, moral ou psico-
lógica dos novos alunos;

II – importem constrangimento aos novos alu-
nos;

III – exponham os novos alunos a atos vexatórios 
ou humilhantes;

IV – impliquem pedido de doação de bens, dinhei-
ro ou prestação de serviços pelos novos alunos.

§ 1º As instituições de ensino superior ficam obri-
gadas a instaurar processo disciplinar contra os alu-
nos que descumprirem o disposto neste artigo, ainda 
que as atividades proibidas sejam praticadas fora das 
suas dependências.

§ 2º O processo disciplinar será regido pelos atos 
normativos de cada instituição de ensino superior, as-
segurados o contraditório e a ampla defesa, devendo 
as suas conclusões ser comunicadas à autoridade 
policial e ao Ministério Público para exame da respon-
sabilidade penal.

§ 3º Poderão ser aplicadas as seguintes sanções 
disciplinares:

I – multa no valor de R$/ 2.000,00 (dois mil reais) 
a R$/ 20.000,00 (vinte mil reais); 

II – suspensão da participação dos alunos em 
atividades letivas pelo prazo de 6 (seis) a 12 (doze) 
meses;

III – cancelamento da matrícula na instituição de 
ensino superior.

§ 4º No caso do inciso III do § 3º deste artigo, o 
aluno ficará impedido de matricular-se na instituição 
de ensino superior pelo prazo de 2 (dois) anos.

§ 5º No ato da matrícula, o aluno se comprome-
terá, em documento escrito e assinado, a se abster 
de praticar qualquer atividade de recepção proibida 

aos novos alunos, sob pena de indeferimento de sua 
matrícula.

§ 6º Responderá civilmente a instituição de en-
sino superior que deixar de aplicar as disposições 
contidas nesta Lei.

Art. 2º Caberá às instituições de ensino superior, 
antes do início do período letivo, instituir uma comissão 
integrada pelos professores a quem competirá estabe-
lecer um calendário de atividades e eventos destinados 
à recepção aos novos alunos.

§ 1º As atividades visarão à integração dos novos 
alunos na vida universitária, bem como ao conheci-
mento das instalações, do funcionamento dos equipa-
mentos coletivos e dos serviços sociais eventualmente 
disponíveis na instituição de ensino.

§ 2º Em qualquer caso, a atividade não poderá ter 
duração superior a 20 (vinte) horas e ocorrerá sempre 
no primeiro mês do período letivo.

Art. 3º As instituições de ensino superior farão 
campanhas de divulgação e esclarecimento quanto 
ao disposto nesta Lei.

Art. 4º O art. 45 da Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo único:

“Art. 45.  ................................................
Parágrafo único. As instituições de ensino 

superior, em seus estatutos, disporão sobre as 
atividades de recepção de novos alunos em seus 
cursos, de acordo com a lei federal e com as nor-
mas do respectivo sistema de ensino. (NR)”

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

Passar no vestibular é um sonho para muitos. O 
resultado do esforço de tanto estudo é o de ingressar 
na universidade e nada melhor para comemorar do que 
uma festa. Mas, o que deveria ser motivo de alegria 
muitas vezes se transforma num problema. É que os 
tradicionais “trotes”, realizados em todos os cantos do 
País, são polêmicos e dividem opiniões.

Em Alagoas, por exemplo, as festas aos recém-
chegados se resumem ao “mela-mela”, corte de cabelo 
(para os alunos do sexo masculino) e tinta guache (para 
os alunos do sexo feminino), além de shows de música 
e apresentações de teatro, mas em outros estados as 
boas-vindas aos novatos se transformam num pesadelo. 
Embora a maioria dos organizadores dos “trotes” opte 
pela cautela na hora de decidir de que maneira irão 
recepcionar os novos colegas, é comum que existam 
excessos em diversas faculdades do País. 
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É o infeliz caso de uma caloura da Universidade 
da Região de Joinville (Univille), em Santa Catarina, 
que, no início de 2009, foi internada após participar de 
um “trote” na região dos bares ao redor da universi-
dade. A moça de 17 anos, que havia sido obrigada a 
consumir bebidas alcoólicas, perdeu os sentidos após 
participar da brincadeira organizada por um grande 
grupo de alunos.

Diante dos diversos exemplos dessas graves 
condutas (dentre os quais a morte de Edison Tsung 
Chi Hsueh, calouro de Medicina da Universidade de 
São Paulo, afogado na piscina da universidade duran-
te um “trote” há 10 anos), acaba-se esquecendo que 
medidas simples, como a previsão normativa de ex-
pulsão do corpo docente da universidade, a qual ora 
pretendemos instituir, pode ter o condão de somar sig-
nificativos incrementos aos esforços do Poder Público 
de reduzir a violência. 

Para assegurar que, de fato, somente os alunos 
que tenham aplicado os “trotes” sejam punidos, fica 
estabelecido o critério de abertura obrigatória de pro-
cessos administrativos disciplinares no âmbito da uni-
versidade (inspirado, em linhas gerais, ao que já ocorre 
no inquérito administrativo, previsto na Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, que disciplina a conduta 
dos servidores públicos civis da União), de maneira a 
assegurar a ampla defesa e o contrário, mas sem des-
curar da necessidade de punir os infratores.

A prática do “trote” é algo que precisa ser repelido 
por todos já no início das aulas. É que todo ato de vio-
lência acaba gerando outro ato violento no ano seguinte, 
num círculo vicioso e interminável. Assim, antes mesmo 
que ocorram novos atos violentos é preciso advertir os 
alunos das conseqüências de suas práticas. Por isso 
o disposto no § 5º do art. 1º do projeto que obriga o 
aluno a se abster de praticar qualquer atividade de 
recepção proibida aos novos alunos, sob pena de 
indeferimento de sua matrícula. 

Ademais, o presente projeto visa a responsabilizar 
civilmente as instituições de ensino superior, públicas 
e privadas, que se omitirem quanto à aplicação das 
disposições contidas nesta Lei.

Tendo esses legítimos objetivos por principal ins-
trumento, esperamos conquistar o apoio dos nobres 
Pares para a aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 25 de março de 2009. – Se-
nadora Marisa Serrano.

(À Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 105, DE 2009 

Altera a Lei nº 4.504, de 30 de novem-
bro de 1964 (Estatuto da Terra), a fim de 
corrigir erro manifesto, mediante a subs-
tituição do termo “arrendador” por “arren-
datário” no inc. IV do seu art. 95.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inc. IV do art. 95 da Lei nº 4.505, de 30 

de novembro de 1964 (Estatuto da Terra), passa a vi-
gorar com a seguinte redação:

“Art. 95.  ................................................
 ..............................................................
IV – em igualdade de condições com 

estranhos, o arrendatário terá preferência à 
renovação do arrendamento, devendo o pro-
prietário, até seis meses antes do vencimento 
do contrato, fazer-lhe a competente notificação 
extrajudicial das propostas existentes. Não se 
verificando a notificação extrajudicial, o con-
trato considera-se automaticamente renovado, 
desde que o arrendatário, nos 30 (trinta) dias 
seguintes, não manifeste sua desistência ou 
formule nova proposta, tudo mediante simples 
registro de suas declarações no competente 
Registro de Títulos e Documentos;

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

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Ao sofrer alteração pela Lei nº 11.443, de 5 de 
janeiro de 2007, o inciso IV do art. 95 do Estatuto da 
Terra passou a vigorar com uma nova redação que, 
não obstante buscasse o aprimoramento técnico da Lei, 
por lapso fez referência ao “arrendador”, ao substituir 
o termo “locatário”, quando, na verdade, deveria ter se 
referido ao “arrendatário”, que é o seu equivalente.

Isso porque o inciso V do mesmo artigo já confere 
ao arrendador a prerrogativa de desistir do contrato 
somente na hipótese em que declare, seis meses antes 
do vencimento do prazo do contrato, a sua intenção 
de retomar o imóvel, exclusivamente para explorá-lo 
diretamente ou por intermédio de descendente seu.

Com efeito, é importante frisar que, para o ar-
rendador desistir do contrato, a lei impõe condições 
e justificativas, a fim de proporcionar certa segurança 
jurídica ao arrendatário na exploração do imóvel rural 
arrendado. Assim, o arrendador não pode simplesmen-
te desistir do contrato à revelia do arrendatário, sem 
amparo nessas condições.
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No entanto, pela troca de termos havida na se-
gunda parte do aludido inciso IV, se o arrendador não 
notificar o arrendatário até seis meses antes do ven-
cimento do contrato para que este possa exercer seu 
direito de preferência com eventuais terceiros interes-
sados no arrendamento do mesmo imóvel, o contrato 
se prorroga automaticamente e ao arrendador fica fa-
cultado – a despeito das exigências do inciso V – de-
sistir ou formular nova proposta, tudo mediante simples 
registro de suas declarações no competente Registro 
de Títulos e Documentos.

Como se vê, esse erro material resultou na perda 
de sentido do texto da lei, tornando a segunda parte do 
dispositivo alterado – que dá essa liberdade ao arren-
dador para desistir do contrato – flagrantemente incon-
gruente com o inciso V do mesmo art. 95, que limita a 
liberdade do arrendador para desistir do contrato.

Desse modo, é possível perceber, de maneira 
manifesta, que, na realidade, vencido o prazo do con-
trato, é o arrendatário – e não o arrendador – quem 
deve ter a prerrogativa de desistir do contrato ou for-
mular nova proposta, pois o arrendador somente po-
derá fazê-lo nas condições previstas no inciso. V, como 
demonstrado.

Ante o exposto, para que esse erro não se eter-
nize no nosso ordenamento jurídico, em prejuízo do 
arrendatário, estamos propondo a sua correção nos 
termos do presente projeto de lei, certos de poder-
mos contar com o apoio dos ilustres Pares para a sua 
aprovação.

Sala das Sessões, 25 de março de 2009. – 
Senador Osmar Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 4.504, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964

Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá 
outras providências.

 O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:

TÍTULO I 
Disposições Preliminares

CAPÍTULO I 
Princípios e Definições

Art. 1° Esta Lei regula os direitos e obrigações 
concernentes aos bens imóveis rurais, para os fins de 
execução da Reforma Agrária e promoção da Política 
Agrícola.
 ...................................................................................

Do Arrendamento Rural

Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-
se-ão os seguintes princípios:

I – os prazos de arrendamento terminarão sempre 
depois de ultimada a colheita, inclusive a de plantas 
forrageiras temporárias cultiváveis. No caso de retar-
damento da colheita por motivo de força maior, con-
siderar-se-ão esses prazos prorrogados nas mesmas 
condições, até sua ultimação;

II – presume-se feito, no prazo mínimo de três 
anos, o arrendamento por tempo indeterminado, ob-
servada a regra do item anterior;

III – o arrendatário que iniciar qualquer cultura 
cujos frutos não possam ser colhidos antes de termi-
nado o prazo de arrendamento deverá ajustar previa-
mente com o locador do solo a forma pela qual serão 
eles repartidos;

IV – em igualdade de condições com estranhos, 
o arrendatário terá preferência à renovação do arren-
damento, devendo o proprietário, até seis meses antes 
do vencimento do contrato, fazer-lhe a competente no-
tificação das propostas existentes. Não se verificando a 
notificação, o contrato considera-se automaticamente re-
novado, desde que o locatário, nos trinta dias seguintes, 
não manifeste sua desistência ou formule nova proposta, 
tudo mediante simples registro de suas declarações no 
competente Registro de Títulos e Documentos;

V – os direitos assegurados no inciso anterior não 
prevalecerão se, no prazo de seis meses antes do venci-
mento do contrato, o proprietário, por via de notificação, 
declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-
lo diretamente ou através de descendente seu;

III – o arrendatário, para iniciar qualquer cultura 
cujos frutos não possam ser recolhidos antes de ter-
minado o prazo de arrendamento, deverá ajustar, pre-
viamente, com o arrendador a forma de pagamento 
do uso da terra por esse prazo excedente; (Redação 
dada pela Lei nº 11.443, de 2007).

IV – em igualdade de condições com estranhos, 
o arrendatário terá preferência à renovação do arren-
damento, devendo o proprietário, até 6 (seis) meses 
antes do vencimento do contrato, fazer-lhe a compe-
tente notificação extrajudicial das propostas existentes. 
Não se verificando a notificação extrajudicial, o con-
trato considera-se automaticamente renovado, desde 
que o arrendador, nos 30 (trinta) dias seguintes, não 
manifeste sua desistência ou formule nova proposta, 
tudo mediante simples registro de suas declarações 
no competente Registro de Títulos e Documentos; (Re-
dação dada pela Lei nº 11.443, de 2007).

 V –  ....................................................................
....................................................................................

(Às Comissões de Constituição, e Justiça 
e Cidadania; e de Agricultura e Reforma Agrá-
ria, cabendo última a decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 106, DE 2009 (COMPLEMENTAR)

Altera a Lei Complementar nº 64, de 18 
de maio de 1990 – Lei de Inelegibilidades, 
para impor o afastamento de cargo execu-
tivo, seis meses antes das eleições, para 
concorrer a qualquer cargo eletivo.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º O inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, 

de 1990, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea j:

Art. 1º  ...................................................
I –  .........................................................
 ..............................................................
j) o ocupante de cargo de chefe do Poder 

Executivo que dele não se afastar seis meses 
antes da data das eleições.

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

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação

A implantação do instituto da reeleição (mediante 
a Emenda à Constituição nº 16, de 1997) para os car-
gos de chefia do Poder Executivo no Brasil pode ter 
sido uma iniciativa saudável, à medida que possibilita 
a continuidade de uma experiência administrativa bem 
avaliada pela cidadania.

Entretanto, vem sendo bastante discutida, por-
que ocorreu sem as precauções e os temperamentos 
devidos. Qualquer cidadão ocupante de cargo público 
de relevo que pretenda candidatar-se à Presidência da 
República, por exemplo, como um ministro de Estado, 
um magistrado ou diretor de empresa estatal, deve 
afastar-se de tal cargo para realizar sua pretensão, à 
execução do próprio Presidente da República. 

Este, caso seja candidato a qualquer outro cargo, 
será obrigado ao afastamento referido. Um Governa-
dor de Estado, do mesmo modo, pode manter-se no 
cargo enquanto candidato à reeleição, mas não para 
candidatar-se ao Senado, ou a Deputado Federal.

Entendemos que essa incongruência deve ser 
resolvida mediante a extensão da obrigatoriedade 
do afastamento a todos, sob pena de o ordenamento 
jurídico brasileiro contemplar um tratamento desigual 
entre os cidadãos, em flagrante prejuízo do princípio 
constitucional da isonomia e, no caso, em evidente 
conflito com a própria moralidade administrativa.

Por tais razões, peço aos eminentes colegas o 
apoio necessário à aprovação da presente iniciativa.

Sala das Sessões, 25 de março de 2009. – 
Senador Marconi Perillo, PSDB – GO.

(À Comissão, Justiça e Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 107, DE 2009

Altera o parágrafo único do art. 2º da 
Lei nº 4.771 de 15 de setembro de 1965, 
Código Florestal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° parágrafo único do art. 2º da Lei 4.771 de 

15 de setembro de 1965, Código Florestal, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º ...................................................
Parágrafo único. No caso de áreas urba-

nas, assim entendidas as compreendidas nos 
perímetros urbanos definidos por lei municipal, 
e nas regiões metropolitanas e aglomerações 
urbanas, em todo o território abrangido, ob-
servar-se-à o disposto nos respectivos planos 
diretores e leis de uso do solo, desde que o 
Município reúna simultaneamente os seguin-
tes requisitos:

a) Plano Diretor – Independentemente 
do número de habitantes, aprovado e atuali-
zado nos termos da Lei nº 10.257, de 10 de 
julho de 2001;

b) Órgãos colegiados de controle social 
nas áreas de política urbana e ambiental, ou, 
na inexistência destes, integração com en-
tes colegiados intermunicipais constituídos 
com essa mesma finalidade, assegurados o 
caráter deliberativo das decisões tomadas, o 
princípio democrático de escolha dos repre-
sentantes e a participação da sociedade civil 
na sua composição;

c) Órgãos executivos específicos nas 
áreas de política urbana e ambiental, ou inte-
gração com associações ou consórcios inter-
municipais para o planejamento, a gestão e a 
fiscalização nas referidas áreas, nos termos da 
Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005.(NR)”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A presente proposição legislativa tem como ob-
jetivo básico propiciar celeridade na tramitação de 
proposta que garanta alteração essencial no Código 
Florestal para que se possa viabilizar investimentos 
nas cidades. Destaque-se que, em acordo com o De-
putado José Carlos Vieira (PLC nº 3.517, de 2008), 
autor inicial desta proposta em 2008 na Câmara dos 
Deputados, resolvi apresentar igual proposta no Se-
nado Federal a fim de fortalecer a discussão sobre a 
idéia. Com o advento do Estatuto das Cidades , Lei 
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n 10.257 de 10 de julho de 2001, os municípios pas-
saram a ter planos diretores executados sob a ótica 
do desenvolvimento sustentável e, obrigatoriamente, 
consultando as suas comunidades, tem que delimitar 
e determinar suas áreas de preservação, os parâme-
tros para uso e ocupação do solo urbano.

Segundo a legislação vigente, desde a Cons-
tituição Federal as normas do CONAMA, os entes 
federativos incluindo os municípios tem competência 
para licenciar, fiscalizar e legislar concorrentemente. 
É correto, portanto, para aqueles municípios que se 
adaptaram as novas normas e que dispõe de órgãos 
colegiados para assegurar o caráter democrático das 
decisões, bem como, órgãos executivos com técnicos 
capacitados na área ambiental – o que se chama de 
Gestão Plena – que possam deliberar sobre as suas 
áreas de preservação permanente. O próprio Código 
Florestal já previa um texto direcionado a autonomia 
municipal, neste parágrafo único do seu artigo segundo 
que pretendemos conformar a legislação e aos novos 
entendimentos dela decorrente.

Sala das Sessões, 25 de março de 2009. – 
Senador Raimundo Colombo.

(Às Comissões de Desenvolvimento Re-
gional e Turismo; e de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle, ca-
bendo à última decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 108, DE 2009

Modifica o parágrafo único ao art. 4º 
da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964, 
que estabelece o serviço militar obrigatório 
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O parágrafo único do art. 4º, da Lei 4.375, 

de 17 de agosto de 1964, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 4º  ..................................................
§ 1º Cinco por cento dos conscritos que 

se apresentarem anualmente para o serviço 
militar em cada um dos Estados-membros da 
Federação deverão prestá-lo nas Polícias Mi-
litares e nos Corpos de Bombeiros Militares 
Estaduais, somente com encargos adminis-
trativos.

§2º O ingresso nas corporações do pará-
grafo 2º deste artigo dependerá de autorização 
de autoridade militar competente e será fixado 
na forma de regulamento, mantidos o mesmo 
período e as mesmas condições do serviço 
militar obrigatório. 

§ 3º As Forças Armadas poderão cele-
brar convênios com as Polícias Militares e os 
Corpos de Bombeiros Estaduais para fins de 
prestação dos serviços administrativos previs-
tos neste artigo. (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A proposta normativa tem por objeto fazer com 
que parte dos conscritos ao serviço militar obrigatório 
o preste junto às Polícias Militares e aos Corpos de 
Bombeiros Militares estaduais. A intenção é permitir 
a formação de reservistas com especial formação em 
tal área, bem como aumentar os efetivos das forças 
públicas estaduais, em prol da melhoria das condi-
ções de segurança pública, o que é clamor de toda a 
sociedade brasileira.

Em que pesem questões jurídicas que se pos-
sam arguir contra a proposta, urge tecerem-se consi-
derações acerca da conveniência e da oportunidade 
política da iniciativa, à luz das inadiáveis necessidades 
da sociedade brasileira, que clama por melhores con-
dições de segurança, de norte a sul do país.

A considerar que parte dos conscritos que anu-
almente são convocados para o serviço militar obriga-
tório, o que estimamos em um teto máximo de cinco 
por cento dos convocados por Estado da Federação, 
pudesse fazê-lo junto às polícias militares e corpos de 
bombeiros militares estaduais, ademais do evidente 
aumento de efetivos decorrente, haveria maior cons-
cientização acerca das importantes missões cumpridas 
por tais organizações, muitas vezes incompreendidas 
e injustiçadas pela cultura popular e por significativa 
parcela de órgãos de imprensa e demais formadores 
de opinião.

Devemos ainda considerar que o serviço militar nas 
polícias e corpos de bombeiro militares estaduais repre-
sentaria a possibilidade de desenvolvimento de vocações 
castrenses em segmento da população jovem do Brasil, 
que se encontra, em particular nas grandes metrópoles, 
abandonada e à mercê da cooptação do crime organi-
zado e da falta de perspectivas profissionais.

Acrescente-se que, com a aprovação da presente 
proposta legislativa, as Polícias e Corpos de Bombeiros 
Militares dos Estados-membros da Federação teriam 
aumentadas as suas responsabilidades perante a so-
ciedade brasileira, o que viria em prol da valorização 
institucional, do incremento de sua auto-estima corpo-
rativa e institucional.

É certo que o serviço militar em polícias e corpos 
de bombeiros estaduais, como concebido na proposta 

    41ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2009



06604 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2009

em apreço, iria demandar reforma profunda de ensino 
e de treinamento, com a necessária modernização e 
reequipamento, o que representa bem inadiável para 
toda a sociedade brasileira. Dessa forma, como um 
choque de aprimoramento e de oxigenação importante 
tanto para os Estados da federação, estimamos ser a 
presente proposta de grande conveniência e oportu-
nidade para os interesses nacionais.

Essas, enfim, as razões que nos levam a apre-
sentar o presente projeto e a solicitar o apoio de nos-
sos pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, 25 de março de 2009. – 
Senador Raimundo Colombo.

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 109, DE 2009

Altera a Lei nº 8.987, de 1995, a fim de 
estabelecer direito do consumidor. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 

passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:

“Art. 7-B. As concessionárias de serviço 
público devem encaminhar anualmente aos 
consumidores extrato completo dos pagamen-
tos efetuados, detalhando o valor mensal e a 
data do pagamento.

§ 1º O consumidor poderá dispensar o 
envio de tal extrato.

§ 2º O extrato previsto no caput deste ar-
tigo deverá ser encaminhado até 31 de janeiro 
do ano subseqüente aos pagamentos.(AC)”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O presente projeto de lei tem como objetivo ga-
rantir ao consumidor maior controle sobre suas des-
pesas, pois lhe permitirá ter acesso anual detalhado 
dos gastos que teve com serviços de concessionárias 
públicas. É sabido que a grande maioria das pessoas 
não acompanha os seus gastos de forma anualizada. 
Assim, com o extrato recebido em todo mês de janeiro, 
o consumidor poderá ter uma visão mais adequada de 
seus gastos e, destarte, até mesmo, racionalizar o seu 
consumo. Portanto, esta proposta visa a garantir mais 
um direito ao cidadão no seu relacionamento com as 
empresas fornecedoras de serviços públicos.

Sala das Sessões, 25 de março de 2009. – 
Senador Raimundo Colombo

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995

 O Presidente da República faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei:

CAPÍTULO I 
Das Disposições Preliminares

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

CAPÍTULO III 
Dos Direitos e Obrigações dos Usuários

 Art. 7º. Sem prejuízo do disposto na Lei no 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, são direitos e obrigações 
dos usuários:

 I – receber serviço adequado;
 II – receber do poder concedente e da conces-

sionária informações para a defesa de interesses in-
dividuais ou coletivos;

 III – obter e utilizar o serviço, com liberdade de es-
colha, observadas as normas do poder concedente;

 III – obter e utilizar o serviço, com liberdade de 
escolha entre vários prestadores de serviços, quando 
for o caso, observadas as normas do poder concedente. 
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

 IV – levar ao conhecimento do poder público e 
da concessionária as irregularidades de que tenham 
conhecimento, referentes ao serviço prestado;

 V – comunicar às autoridades competentes os 
atos ilícitos praticados pela concessionária na presta-
ção do serviço;

 VI – contribuir para a permanência das boas 
condições dos bens públicos através dos quais lhes 
são prestados os serviços.

 Art. 7º-A. As concessionárias de serviços pú-
blicos, de direito público e privado, nos Estados e no 
Distrito Federal, são obrigadas a oferecer ao consu-
midor e ao usuário, dentro do mês de vencimento, o 
mínimo de seis datas opcionais para escolherem os 
dias de vencimento de seus débitos. (Incluído pela Lei 
nº 9.791, de 1999)

 Parágrafo único. (Vetado) (Incluído pela Lei nº 
9.791, de 1999)

(Às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania; e de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, caben-
do à última a decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 110, DE 2009

Dispõe sobre o tratamento tributário 
aplicável às sociedades cooperativas e dá 
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O ato cooperativo é o negócio jurídico de-

corrente do objeto social da sociedade cooperativa, por 
ela realizado em proveito de seus cooperados, pessoas 
físicas ou jurídicas, quando praticado entre:

I – a sociedade cooperativa e o cooperado; 
II – a sociedade cooperativa e a central à qual a 

sociedade cooperativa está associada;
III – a sociedade cooperativa e a confederação 

à qual a sua central está associada; e
IV – a central e a sua respectiva confederação.
V – a prestação de serviço aos cooperados, me-

diante a formalização de contratos com pessoa física ou 
pessoa jurídica beneficiária do serviço de saúde, para 
oportunizar o exercício da atividade profissional;

VI – a prestação de serviços complementares in-
dissociáveis do ato cooperativo em face de necessidade 
do cooperado se obrigar a executar na persecução do 
objeto da sociedade cooperativa de saúde;

VII – a prestação de serviços especializados 
aplicáveis na atividade de saúde relativos à assistên-
cia técnica em auxílio ao diagnóstico e tratamento de 
saúde, e à formação profissional; e

VIII – o fornecimento aos cooperados de bens 
necessários ao seu desempenho profissional.

Art. 2º O ato cooperativo praticado pela sociedade 
cooperativa está isento da incidência da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins. 

Parágrafo Único. A sociedade cooperativa, relati-
vamente ao ato cooperativo, está sujeita ao pagamento 
da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre a 
folha de salários.

Art. 3º As cooperativas organizadas nos termos 
da lei n° 5.764/71, ao praticarem sua atividade essen-
cial, integrada pelos denominados atos cooperativos, 
por não auferirem lucro, rendas ou receitas, não ge-
ram fatos para fins de tributação de imposto de renda 
de pessoa jurídica. 

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

Justificação

O presente Projeto de Lei visa eliminar as defi-
nições conflitantes no ordenamento jurídico, que vêm 
trazendo insegurança jurídica sobre as questões que 
envolvem a tributação no cooperativismo, trazendo pre-

ocupação para os associados e principalmente para 
os seus dirigentes. 

Deve ser lembrado que a cooperativa existe com 
a finalidade de servir aos seus membros, propician-
do-lhes, a partir de sua união, um fortalecimento no 
mercado em que atuam. No entanto, enquanto pessoa 
jurídica, a cooperativa não aufere nenhuma vantagem 
econômica própria, senão a satisfação da sua finalida-
de social. As sociedades cooperativas buscam, sem o 
objetivo de auferir lucro, servir aos seus associados, 
agindo em nome e por conta destes. 

As cooperativas organizadas nos termos da lei n° 
5.764/71, ao praticarem sua atividade essencial, integra-
da pelos denominados atos cooperativos, não auferem 
lucro, rendas ou receitas. As receitas e despesas são 
dos cooperados. O eventual resultado positivo obtido 
pela cooperativa é sobra, distribuída na proporção do 
trabalho, e não do capital, de cada cooperado.

A prática de atos cooperados não configura hi-
pótese de incidência tributária. Inexistindo negócio 
mercantil na espécie (art. 79, parágrafo único, da Lei 
nº 1971 Lei nº 5.764), não há receita bruta ou fatu-
ramento, base de cálculo do Imposto de Renda, de 
seus reflexos (PIS e Cofins), que são, por conseguin-
te, indevidos.

A sociedade cooperativa é regida pela Lei nº 
5.764/1971, que busca, na solidariedade de seus mem-
bros, contribuir, através dos serviços que prestam, para 
o desenvolvimento de uma atividade econômica que 
seja de proveito comum e que não objetive o lucro, 
conforme o disposto no art. 3º:

“Art. 3º Celebram contrato de sociedade 
cooperativa as pessoas que reciprocamente 
se obrigam a contribuir com bens ou serviços 
para o exercício de uma atividade econômica, 
de proveito comum, sem objetivo de lucro.”.

Já o art. 29, da Lei 5.764/1971, dispõe que o só-
cio de uma sociedade cooperativa deve aderir aos pro-
pósitos sociais e preencher as condições e requisitos 
estabelecidos na lei e no estatuto social da coopera-
tiva. Portanto, há uma diferença entre uma sociedade 
cooperativa e uma sociedade empresarial.

As sociedades cooperativas buscam servir aos 
seus associados, agindo em nome e por conta destes, 
sem o objetivo de auferir lucro. Diferentemente das so-
ciedades empresariais que, além de almejarem o lucro, 
agem sempre em seu próprio nome e interesse.

Assim, a cooperativa existe com a finalidade de 
servir aos seus membros, propiciando-lhes, a partir 
de sua união, um fortalecimento no mercado em que 
atuam. No entanto, enquanto pessoa jurídica, a coo-
perativa não aufere nenhuma vantagem econômica 
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própria, senão a satisfação da sua finalidade social. 
Assim, a cooperativa não presta serviços, ela apenas 
toma serviços, em nome dos associados e, o coope-
rado, não toma serviços, e sim, presta serviços a ter-
ceiros, através da cooperativa.

As cooperativas do segmento da saúde, em par-
ticular, praticam somente atos cooperativos puros e, 
por se tratarem de cooperativas que não auferem lu-
cro, entende-se que a exigência da tributação é des-
cabida.

O Projeto apresentado tem por finalidade corri-
gir os equívocos a que estão sujeitas as cooperativas, 
em particular aquelas da área de saúde, de forma a 
restituir-lhes as prerrogativas que não estão sendo 
respeitadas.

Sala de Sessões, 25 de março de 2009. – Sena-
dor Raimundo Colombo.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 5.764, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1971

O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei:

CAPÍTULO I 
Da Política Nacional de Cooperativismo

Art. 1° Compreende-se como Política Nacional de 
Cooperativismo a atividade decorrente das iniciativas 
ligadas ao sistema cooperativo, originárias de setor 
público ou privado, isoladas ou coordenadas entre si, 
desde que reconhecido seu interesse público.

Art. 2° As atribuições do Governo Federal na coor-
denação e no estímulo às atividades de cooperativismo 
no território nacional serão exercidas na forma desta 
Lei e das normas que surgirem em sua decorrência. 

Parágrafo único. A ação do Poder Público se 
exercerá, principalmente, mediante prestação de assis-
tência técnica e de incentivos financeiros e creditórios 
especiais, necessários à criação, desenvolvimento e 
integração das entidades cooperativas.

CAPÍTULO II 
Das Sociedades Cooperativas

Art. 3° Celebram contrato de sociedade coope-
rativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a 
contribuir com bens ou serviços para o exercício de 
uma atividade econômica, de proveito comum, sem 
objetivo de lucro.

Art. 4º As cooperativas são sociedades de pesso-
as, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza 
civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar 
serviços aos associados, distinguindo-se das demais 
sociedades pelas seguintes características:

I – adesão voluntária, com número ilimitado de 
associados, salvo impossibilidade técnica de presta-
ção de serviços;

II – variabilidade do capital social representado 
por quotas-partes;

III – limitação do número de quotas-partes do 
capital para cada associado, facultado, porém, o es-
tabelecimento de critérios de proporcionalidade, se 
assim for mais adequado para o cumprimento dos 
objetivos sociais;

IV – incessibilidade das quotas-partes do capital 
a terceiros, estranhos à sociedade;

V – singularidade de voto, podendo as coopera-
tivas centrais, federações e confederações de coope-
rativas, com exceção das que exerçam atividade de 
crédito, optar pelo critério da proporcionalidade;

VI – quorum para o funcionamento e deliberação 
da Assembléia Geral baseado no número de associa-
dos e não no capital;

VII – retorno das sobras líquidas do exercício, 
proporcionalmente às operações realizadas pelo as-
sociado, salvo deliberação em contrário da Assem-
bléia Geral;

VIII – indivisibilidade dos fundos de Reserva e de 
Assistência Técnica Educacional e Social;

IX – neutralidade política e indiscriminação reli-
giosa, racial e social;

X – prestação de assistência aos associados, e, 
quando previsto nos estatutos, aos empregados da 
cooperativa;

XI – área de admissão de associados limitada 
às possibilidades de reunião, controle, operações e 
prestação de serviços.

CAPÍTULO III 
Do Objetivo e Classificação  

das Sociedades Cooperativas

Art. 5° As sociedades cooperativas poderão ado-
tar por objeto qualquer gênero de serviço, operação 
ou atividade, assegurando-se-lhes o direito exclusivo 
e exigindo-se-lhes a obrigação do uso da expressão 
“cooperativa” em sua denominação.

Parágrafo único. É vedado às cooperativas o uso 
da expressão “Banco”.

Art. 6º As sociedades cooperativas são consi-
deradas:

I – singulares, as constituídas pelo número míni-
mo de 20 (vinte) pessoas físicas, sendo excepcional-
mente permitida a admissão de pessoas jurídicas que 
tenham por objeto as mesmas ou correlatas atividades 
econômicas das pessoas físicas ou, ainda, aquelas 
sem fins lucrativos;
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II – cooperativas centrais ou federações de co-
operativas, as constituídas de, no mínimo, 3 (três) 
singulares, podendo, excepcionalmente, admitir as-
sociados individuais;

III – confederações de cooperativas, as cons-
tituídas, pelo menos, de 3 (três) federações de coo-
perativas ou cooperativas centrais, da mesma ou de 
diferentes modalidades.

§ 1º Os associados individuais das cooperativas 
centrais e federações de cooperativas serão inscritos 
no Livro de Matrícula da sociedade e classificados em 
grupos visando à transformação, no futuro, em coope-
rativas singulares que a elas se filiarão.

§ 2º A exceção estabelecida no item II, in fine, do 
caput deste artigo não se aplica às centrais e federa-
ções que exerçam atividades de crédito.

Art. 7º As cooperativas singulares se caracterizam 
pela prestação direta de serviços aos associados.

Art. 8° As cooperativas centrais e federações de 
cooperativas objetivam organizar, em comum e em 
maior escala, os serviços econômicos e assistenciais 
de interesse das filiadas, integrando e orientando suas 
atividades, bem como facilitando a utilização recíproca 
dos serviços.

Parágrafo único. Para a prestação de serviços de 
interesse comum, é permitida a constituição de coo-
perativas centrais, às quais se associem outras coo-
perativas de objetivo e finalidades diversas.

Art. 9° As confederações de cooperativas têm por 
objetivo orientar e coordenar as atividades das filia-
das, nos casos em que o vulto dos empreendimentos 
transcender o âmbito de capacidade ou conveniência 
de atuação das centrais e federações.

Art. 10. As cooperativas se classificam também de 
acordo com o objeto ou pela natureza das atividades 
desenvolvidas por elas ou por seus associados.

§ 1º Além das modalidades de cooperativas já 
consagradas, caberá ao respectivo órgão controlador 
apreciar e caracterizar outras que se apresentem.

§ 2º Serão consideradas mistas as cooperativas 
que apresentarem mais de um objeto de atividades.

§ 3° Somente as cooperativas agrícolas mistas 
poderão criar e manter seção de crédito.

Art. 11. As sociedades cooperativas serão de res-
ponsabilidade limitada, quando a responsabilidade do 
associado pelos compromissos da sociedade se limitar 
ao valor do capital por ele subscrito.

Art. 12. As sociedades cooperativas serão de 
responsabilidade ilimitada, quando a responsabilidade 
do associado pelos compromissos da sociedade for 
pessoal, solidária e não tiver limite.

Art. 13. A responsabilidade do associado para 
com terceiros, como membro da sociedade, somente 

poderá ser invocada depois de judicialmente exigida 
da cooperativa.

CAPÍTULO IV 
Da Constituição das Sociedades Cooperativas

Art. 14. A sociedade cooperativa constitui-se por 
deliberação da Assembléia Geral dos fundadores, cons-
tantes da respectiva ata ou por instrumento público.

Art. 15. O ato constitutivo, sob pena de nulidade, 
deverá declarar:

I – a denominação da entidade, sede e objeto 
de funcionamento;

II – o nome, nacionalidade, idade, estado civil, 
profissão e residência dos associados, fundadores que 
o assinaram, bem como o valor e número da quota-
parte de cada um;

III – aprovação do estatuto da sociedade;
IV – o nome, nacionalidade, estado civil, profissão 

e residência dos associados eleitos para os órgãos de 
administração, fiscalização e outros.

Art. 16. O ato constitutivo da sociedade e os es-
tatutos, quando não transcritos naquele, serão assi-
nados pelos fundadores.

SEÇÃO I 
Da Autorização de Funcionamento

Art. 17. A cooperativa constituída na forma da le-
gislação vigente apresentará ao respectivo órgão exe-
cutivo federal de controle, no Distrito Federal, Estados 
ou Territórios, ou ao órgão local para isso credencia-
do, dentro de 30 (trinta) dias da data da constituição, 
para fins de autorização, requerimento acompanhado 
de 4 (quatro) vias do ato constitutivo, estatuto e lista 
nominativa, além de outros documentos considerados 
necessários.

Art. 18. Verificada, no prazo máximo de 60 (ses-
senta) dias, a contar da data de entrada em seu proto-
colo, pelo respectivo órgão executivo federal de controle 
ou órgão local para isso credenciado, a existência de 
condições de funcionamento da cooperativa em cons-
tituição, bem como a regularidade da documentação 
apresentada, o órgão controlador devolverá, devida-
mente autenticadas, 2 (duas) vias à cooperativa, acom-
panhadas de documento dirigido à Junta Comercial do 
Estado, onde a entidade estiver sediada, comunicando 
a aprovação do ato constitutivo da requerente.

§ 1° Dentro desse prazo, o órgão controlador, 
quando julgar conveniente, no interesse do fortaleci-
mento do sistema, poderá ouvir o Conselho Nacional de 
Cooperativismo, caso em que não se verificará a apro-
vação automática prevista no parágrafo seguinte.

§ 2º A falta de manifestação do órgão controlador 
no prazo a que se refere este artigo implicará a apro-
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vação do ato constitutivo e o seu subseqüente arqui-
vamento na Junta Comercial respectiva.

§ 3º Se qualquer das condições citadas neste 
artigo não for atendida satisfatoriamente, o órgão ao 
qual compete conceder a autorização dará ciência ao 
requerente, indicando as exigências a serem cumpri-
das no prazo de 60 (sessenta) dias, findos os quais, 
se não atendidas, o pedido será automaticamente 
arquivado.

§ 4° À parte é facultado interpor da decisão pro-
ferida pelo órgão controlador, nos Estados, Distrito 
Federal ou Territórios, recurso para a respectiva ad-
ministração central, dentro do prazo de 30 (trinta) dias 
contado da data do recebimento da comunicação e, em 
segunda e última instância, ao Conselho Nacional de 
Cooperativismo, também no prazo de 30 (trinta) dias, 
exceção feita às cooperativas de crédito, às seções 
de crédito das cooperativas agrícolas mistas, e às co-
operativas habitacionais, hipótese em que o recurso 
será apreciado pelo Conselho Monetário Nacional, no 
tocante às duas primeiras, e pelo Banco Nacional de 
Habitação em relação às últimas.

§ 5º Cumpridas as exigências, deverá o despacho 
do deferimento ou indeferimento da autorização ser 
exarado dentro de 60 (sessenta) dias, findos os quais, 
na ausência de decisão, o requerimento será conside-
rado deferido. Quando a autorização depender de dois 
ou mais órgãos do Poder Público, cada um deles terá 
o prazo de 60 (sessenta) dias para se manifestar.

§ 6º Arquivados os documentos na Junta Co-
mercial e feita a respectiva publicação, a cooperativa 
adquire personalidade jurídica, tornando-se apta a 
funcionar.

§ 7º A autorização caducará, independentemente 
de qualquer despacho, se a cooperativa não entrar em 
atividade dentro do prazo de 90 (noventa) dias conta-
dos da data em que forem arquivados os documentos 
na Junta Comercial.

§ 8º Cancelada a autorização, o órgão de controle 
expedirá comunicação à respectiva Junta Comercial, 
que dará baixa nos documentos arquivados.

§ 9° A autorização para funcionamento das coo-
perativas de habitação, das de crédito e das seções de 
crédito das cooperativas agrícolas mistas subordina-se 
ainda, à política dos respectivos órgãos normativos.

§ 10. A criação de seções de crédito nas coope-
rativas agrícolas mistas será submetida à prévia au-
torização do Banco Central do Brasil.

Art. 19. A cooperativa escolar não estará sujeita 
ao arquivamento dos documentos de constituição, bas-
tando remetê-los ao Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária, ou respectivo órgão local de controle, 
devidamente autenticados pelo diretor do estabeleci-

mento de ensino ou a maior autoridade escolar do mu-
nicípio, quando a cooperativa congregar associações 
de mais de um estabelecimento de ensino.

Art. 20. A reforma de estatutos obedecerá, no que 
couber, ao disposto nos artigos anteriores, observadas 
as prescrições dos órgãos normativos.

SEÇÃO II 
Do Estatuto Social

Art. 21. O estatuto da cooperativa, além de aten-
der ao disposto no artigo 4º, deverá indicar:

I – a denominação, sede, prazo de duração, área 
de ação, objeto da sociedade, fixação do exercício so-
cial e da data do levantamento do balanço geral;

II – os direitos e deveres dos associados, natureza 
de suas responsabilidades e as condições de admissão, 
demissão, eliminação e exclusão e as normas para sua 
representação nas assembléias gerais;

III – o capital mínimo, o valor da quota-parte, o mí-
nimo de quotas-partes a ser subscrito pelo associado, 
o modo de integralização das quotas-partes, bem como 
as condições de sua retirada nos casos de demissão, 
eliminação ou de exclusão do associado;

IV – a forma de devolução das sobras registradas 
aos associados, ou do rateio das perdas apuradas por 
insuficiência de contribuição para cobertura das des-
pesas da sociedade;

V – o modo de administração e fiscalização, esta-
belecendo os respectivos órgãos, com definição de suas 
atribuições, poderes e funcionamento, a representação 
ativa e passiva da sociedade em juízo ou fora dele, o 
prazo do mandato, bem como o processo de substitui-
ção dos administradores e conselheiros fiscais;

VI – as formalidades de convocação das assem-
bléias gerais e a maioria requerida para a sua instala-
ção e validade de suas deliberações, vedado o direito 
de voto aos que nelas tiverem interesse particular sem 
privá-los da participação nos debates;

VII – os casos de dissolução voluntária da so-
ciedade;

VIII – o modo e o processo de alienação ou one-
ração de bens imóveis da sociedade;

IX – o modo de reformar o estatuto;
X – o número mínimo de associados.

CAPÍTULO V 
Dos Livros

Art. 22. A sociedade cooperativa deverá possuir 
os seguintes livros:

I – de Matrícula;
II – de Atas das Assembléias Gerais;
III – de Atas dos Órgãos de Administração;
IV – de Atas do Conselho Fiscal;
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V – de presença dos Associados nas Assem-
bléias Gerais;

VI – outros, fiscais e contábeis, obrigatórios.
Parágrafo único. É facultada a adoção de livros 

de folhas soltas ou fichas.
Art. 23. No Livro de Matrícula, os associados 

serão inscritos por ordem cronológica de admissão, 
dele constando:

I – o nome, idade, estado civil, nacionalidade, 
profissão e residência do associado;

II – a data de sua admissão e, quando for o caso, 
de sua demissão a pedido, eliminação ou exclusão;

III – a conta corrente das respectivas quotas-
partes do capital social.

CAPÍTULO VI 
Do Capital Social

Art. 24. O capital social será subdividido em quo-
tas-partes, cujo valor unitário não poderá ser superior 
ao maior salário mínimo vigente no País.

§ 1º Nenhum associado poderá subscrever mais 
de 1/3 (um terço) do total das quotas-partes, salvo nas 
sociedades em que a subscrição deva ser diretamente 
proporcional ao movimento financeiro do cooperado ou 
ao quantitativo dos produtos a serem comercializados, 
beneficiados ou transformados, ou ainda, em relação 
à área cultivada ou ao número de plantas e animais 
em exploração.

§ 2º Não estão sujeitas ao limite estabelecido no 
parágrafo anterior as pessoas jurídicas de direito pú-
blico que participem de cooperativas de eletrificação, 
irrigação e telecomunicações.

§ 3° É vedado às cooperativas distribuírem qual-
quer espécie de benefício às quotas-partes do capital 
ou estabelecer outras vantagens ou privilégios, finan-
ceiros ou não, em favor de quaisquer associados ou 
terceiros excetuando-se os juros até o máximo de 12% 
(doze por cento) ao ano que incidirão sobre a parte 
integralizada.

Art. 25. Para a formação do capital social poder-
se-á estipular que o pagamento das quotas-partes seja 
realizado mediante prestações periódicas, indepen-
dentemente de chamada, por meio de contribuições 
ou outra forma estabelecida a critério dos respectivos 
órgãos executivos federais.

Art. 26. A transferência de quotas-partes será 
averbada no Livro de Matrícula, mediante termo que 
conterá as assinaturas do cedente, do cessionário e 
do diretor que o estatuto designar.

Art. 27. A integralização das quotas-partes e 
o aumento do capital social poderão ser feitos com 
bens avaliados previamente e após homologação em 
Assembléia Geral ou mediante retenção de determi-

nada porcentagem do valor do movimento financeiro 
de cada associado.

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica às co-
operativas de crédito, às agrícolas mistas com seção 
de crédito e às habitacionais.

§ 2° Nas sociedades cooperativas em que a 
subscrição de capital for diretamente proporcional ao 
movimento ou à expressão econômica de cada asso-
ciado, o estatuto deverá prever sua revisão periódica 
para ajustamento às condições vigentes.

CAPÍTULO VII 
Dos Fundos

Art. 28. As cooperativas são obrigadas a cons-
tituir:

I – Fundo de Reserva destinado a reparar perdas 
e atender ao desenvolvimento de suas

atividades, constituído com 10% (dez por cento), 
pelo menos, das sobras líquidas do exercício;

II – Fundo de Assistência Técnica, Educacional 
e Social, destinado a prestação de assistência aos 
associados, seus familiares e, quando previsto nos 
estatutos, aos empregados da cooperativa, constitu-
ído de 5% (cinco por cento), pelo menos, das sobras 
líquidas apuradas no exercício.

§ 1° Além dos previstos neste artigo, a Assembléia 
Geral poderá criar outros fundos, inclusive rotativos, 
com recursos destinados a fins específicos fixando o 
modo de formação, aplicação e liquidação.

§ 2º Os serviços a serem atendidos pelo Fundo 
de Assistência Técnica, Educacional e Social poderão 
ser executados mediante convênio com entidades pú-
blicas e privadas.

CAPÍTULO VIII 
Dos Associados

Art. 29. O ingresso nas cooperativas é livre a to-
dos que desejarem utilizar os serviços prestados pela 
sociedade, desde que adiram aos propósitos sociais 
e preencham as condições estabelecidas no estatuto, 
ressalvado o disposto no artigo 4º, item I, desta Lei.

§ 1° A admissão dos associados poderá ser restri-
ta, a critério do órgão normativo respectivo, às pessoas 
que exerçam determinada atividade ou profissão, ou 
estejam vinculadas a determinada entidade.

§ 2° Poderão ingressar nas cooperativas de pesca 
e nas constituídas por produtores rurais ou extrativistas, 
as pessoas jurídicas que pratiquem as mesmas ativi-
dades econômicas das pessoas físicas associadas.

§ 3° Nas cooperativas de eletrificação, irrigação 
e telecomunicações, poderão ingressar as pessoas 
jurídicas que se localizem na respectiva área de ope-
rações.
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§ 4° Não poderão ingressar no quadro das coo-
perativas os agentes de comércio e empresários que 
operem no mesmo campo econômico da sociedade.

Art. 30. À exceção das cooperativas de crédito e 
das agrícolas mistas com seção de crédito, a admis-
são de associados, que se efetive mediante aprovação 
de seu pedido de ingresso pelo órgão de administra-
ção, complementa-se com a subscrição das quotas-
partes de capital social e a sua assinatura no Livro de 
Matrícula.

Art. 31. O associado que aceitar e estabelecer 
relação empregatícia com a cooperativa, perde o direi-
to de votar e ser votado, até que sejam aprovadas as 
contas do exercício em que ele deixou o emprego.

Art. 32. A demissão do associado será unica-
mente a seu pedido.

Art. 33. A eliminação do associado é aplicada em 
virtude de infração legal ou estatutária, ou por fato es-
pecial previsto no estatuto, mediante termo firmado por 
quem de direito no Livro de Matrícula, com os motivos 
que a determinaram.

Art. 34. A diretoria da cooperativa tem o prazo 
de 30 (trinta) dias para comunicar ao interessado a 
sua eliminação.

Parágrafo único. Da eliminação cabe recurso, com 
efeito suspensivo à primeira Assembléia Geral.

Art. 35. A exclusão do associado será feita:
I – por dissolução da pessoa jurídica;
II – por morte da pessoa física;
III – por incapacidade civil não suprida;
IV – por deixar de atender aos requisitos estatu-

tários de ingresso ou permanência na cooperativa.
Art. 36. A responsabilidade do associado peran-

te terceiros, por compromissos da sociedade, perdura 
para os demitidos, eliminados ou excluídos até quan-
do aprovadas as contas do exercício em que se deu 
o desligamento.

Parágrafo único. As obrigações dos associados 
falecidos, contraídas com a sociedade, e as oriundas 
de sua responsabilidade como associado em face de 
terceiros, passam aos herdeiros, prescrevendo, porém, 
após um ano contado do dia da abertura da sucessão, 
ressalvados os aspectos peculiares das cooperativas 
de eletrificação rural e habitacionais.

Art. 37. A cooperativa assegurará a igualdade de 
direitos dos associados sendo-lhe defeso:

I – remunerar a quem agencie novos associa-
dos;

II – cobrar prêmios ou ágio pela entrada de no-
vos associados ainda a título de compensação das 
reservas;

III – estabelecer restrições de qualquer espécie 
ao livre exercício dos direitos sociais.

CAPÍTULO IX 
Dos Órgãos Sociais

SEÇÃO I 
Das Assembléias Gerais

Art. 38. A Assembléia Geral dos associados é o 
órgão supremo da sociedade, dentro dos limites legais 
e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios 
relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções 
convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e 
suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausen-
tes ou discordantes.

§ 1º As Assembléias Gerais serão convocadas 
com antecedência mínima de 10 (dez) dias, em pri-
meira convocação, mediante editais afixados em lo-
cais apropriados das dependências comumente mais 
freqüentadas pelos associados, publicação em jornal 
e comunicação aos associados por intermédio de cir-
culares. Não havendo no horário estabelecido, quorum 
de instalação, as assembléias poderão ser realizadas 
em segunda ou terceira convocações desde que as-
sim permitam os estatutos e conste do respectivo edi-
tal, quando então será observado o intervalo mínimo 
de 1 (uma) hora entre a realização por uma ou outra 
convocação.

§ 2º A convocação será feita pelo Presidente, 
ou por qualquer dos órgãos de administração, pelo 
Conselho Fiscal, ou após solicitação não atendida, 
por 1/5 (um quinto) dos associados em pleno gôzo 
dos seus direitos.

§ 3° As deliberações nas Assembléias Gerais 
serão tomadas por maioria de votos dos associados 
presentes com direito de votar.

Art. 39. É da competência das Assembléias Ge-
rais, ordinárias ou extraordinárias, a destituição dos 
membros dos órgãos de administração ou fiscaliza-
ção.

Parágrafo único. Ocorrendo destituição que possa 
afetar a regularidade da administração ou fiscalização 
da entidade, poderá a Assembléia designar adminis-
tradores e conselheiros provisórios, até a posse dos 
novos, cuja eleição se efetuará no prazo máximo de 
30 (trinta) dias.

Art. 40. Nas Assembléias Gerais o quorum de 
instalação será o seguinte:

I – 2/3 (dois terços) do número de associados, 
em primeira convocação;

II – metade mais 1 (um) dos associados em se-
gunda convocação;

III – mínimo de 10 (dez) associados na terceira 
convocação ressalvado o caso de cooperativas cen-
trais e federações e confederações de cooperativas, 
que se instalarão com qualquer número.
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Art. 41. Nas Assembléias Gerais das cooperativas 
centrais, federações e confederações de cooperativas, 
a representação será feita por delegados indicados na 
forma dos seus estatutos e credenciados pela diretoria 
das respectivas filiadas.

Parágrafo único. Os grupos de associados indi-
viduais das cooperativas centrais e federações de co-
operativas serão representados por 1 (um) delegado, 
escolhida entre seus membros e credenciado pela 
respectiva administração.

Art. 42. Nas cooperativas singulares, cada asso-
ciado presente não terá direito a mais de 1 (um) voto, 
qualquer que seja o número de suas quotas-partes. 
(Redação dada ao caput e §§ pela Lei nº 6.981, de 
1952)

§ 1° Não será permitida a representação por meio 
de mandatário.

§ 2° Quando o número de associados, nas coo-
perativas singulares exceder a 3.000 (três mil), pode 
o estatuto estabelecer que os mesmos sejam repre-
sentados nas Assembléias Gerais por delegados que 
tenham a qualidade de associados no gozo de seus 
direitos sociais e não exerçam cargos eletivos na so-
ciedade.

§ 3° O estatuto determinará o número de dele-
gados, a época e forma de sua escolha por grupos 
seccionais de associados de igual número e o tempo 
de duração da delegação.

§ 4º Admitir-se-á, também, a delegação defini-
da no parágrafo anterior nas cooperativas singulares 
cujo número de associados seja inferior a 3.000 (três 
mil), desde que haja filiados residindo a mais de 50 
km (cinqüenta quilômetros) da sede.

§ 5° Os associados, integrantes de grupos sec-
cionais, que não sejam delegados, poderão compa-
recer às Assembléias Gerais, privados, contudo, de 
voz e voto.

§ 6° As Assembléias Gerais compostas por de-
legados decidem sobre todas as matérias que, nos 
termos da lei ou dos estatutos, constituem objeto de 
decisão da assembléia geral dos associados.

Art. 43. Prescreve em 4 (quatro) anos, a ação para 
anular as deliberações da Assembléia Geral viciadas 
de erro, dolo, fraude ou simulação, ou tomadas com 
violação da lei ou do estatuto, contado o prazo da data 
em que a Assembléia foi realizada.

SEÇÃO II 
Das Assembléias Gerais Ordinárias

Art. 44. A Assembléia Geral Ordinária, que se 
realizará anualmente nos 3 (três) primeiros meses 
após o término do exercício social, deliberará sobre 

os seguintes assuntos que deverão constar da ordem 
do dia:

I – prestação de contas dos órgãos de adminis-
tração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, 
compreendendo:

a) relatório da gestão;
b) balanço;
c) demonstrativo das sobras apuradas ou das 

perdas decorrentes da insuficiência das contribuições 
para cobertura das despesas da sociedade e o parecer 
do Conselho Fiscal.

II – destinação das sobras apuradas ou rateio 
das perdas decorrentes da insuficiência das contri-
buições para cobertura das despesas da sociedade, 
deduzindo-se, no primeiro caso as parcelas para os 
Fundos Obrigatórios;

III – eleição dos componentes dos órgãos de ad-
ministração, do Conselho Fiscal e de outros, quando 
for o caso;

IV – quando previsto, a fixação do valor dos ho-
norários, gratificações e cédula de presença dos mem-
bros do Conselho de Administração ou da Diretoria e 
do Conselho Fiscal;

V – quaisquer assuntos de interesse social, ex-
cluídos os enumerados no artigo 46.

§ 1° Os membros dos órgãos de administração 
e fiscalização não poderão participar da votação das 
matérias referidas nos itens I e IV deste artigo.

§ 2º À exceção das cooperativas de crédito e das 
agrícolas mistas com seção de crédito, a aprovação do 
relatório, balanço e contas dos órgãos de administração, 
desonera seus componentes de responsabilidade, res-
salvados os casos de erro, dolo, fraude ou simulação, 
bem como a infração da lei ou do estatuto.

SEÇÃO III 
Das Assembléias Gerais Extraordinárias

Art. 45. A Assembléia Geral Extraordinária rea-
lizar-se-á sempre que necessário e poderá deliberar 
sobre qualquer assunto de interesse da sociedade, 
desde que mencionado no edital de convocação.

Art. 46. É da competência exclusiva da Assem-
bléia Geral Extraordinária deliberar sobre os seguin-
tes assuntos:

I – reforma do estatuto;
II – fusão, incorporação ou desmembramento;
III – mudança do objeto da sociedade;
IV – dissolução voluntária da sociedade e nome-

ação de liquidantes;
V – contas do liquidante.
Parágrafo único. São necessários os votos de 2/3 

(dois terços) dos associados presentes, para tornar 
válidas as deliberações de que trata este artigo.
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SEÇÃO IV 
Dos Órgãos de Administração

Art. 47. A sociedade será administrada por uma 
Diretoria ou Conselho de Administração, composto ex-
clusivamente de associados eleitos pela Assembléia 
Geral, com mandato nunca superior a 4 (quatro) anos, 
sendo obrigatória a renovação de, no mínimo, 1/3 (um 
terço) do Conselho de Administração.

§ 1º O estatuto poderá criar outros órgãos ne-
cessários à administração.

§ 2° A posse dos administradores e conselhei-
ros fiscais das cooperativas de crédito e das agríco-
las mistas com seção de crédito e habitacionais fica 
sujeita à prévia homologação dos respectivos órgãos 
normativos.

Art. 48. Os órgãos de administração podem con-
tratar gerentes técnicos ou comerciais, que não per-
tençam ao quadro de associados, fixando-lhes as 
atribuições e salários.

Art. 49. Ressalvada a legislação específica que 
rege as cooperativas de crédito, as seções de crédito 
das cooperativas agrícolas mistas e as de habitação, 
os administradores eleitos ou contratados não serão 
pessoalmente responsáveis pelas obrigações que 
contraírem em nome da sociedade, mas responderão 
solidariamente pelos prejuízos resultantes de seus 
atos, se procederem com culpa ou dolo.

Parágrafo único. A sociedade responderá pelos 
atos a que se refere a última parte deste artigo se os 
houver ratificado ou deles logrado proveito.

Art. 50. Os participantes de ato ou operação so-
cial em que se oculte a natureza da sociedade podem 
ser declarados pessoalmente responsáveis pelas obri-
gações em nome dela contraídas, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis.

Art. 51. São inelegíveis, além das pessoas impe-
didas por lei, os condenados a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou 
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, ou contra a economia popular, a 
fé pública ou a propriedade.

Parágrafo único. Não podem compor uma mes-
ma Diretoria ou Conselho de Administração, os pa-
rentes entre si até 2º (segundo) grau, em linha reta 
ou colateral.

Art. 52. O diretor ou associado que, em qualquer 
operação, tenha interesse oposto ao da sociedade, não 
pode participar das deliberações referentes a essa ope-
ração, cumprindo-lhe acusar o seu impedimento.

Art. 53. Os componentes da Administração e do 
Conselho fiscal, bem como os liquidantes, equiparam-
se aos administradores das sociedades anônimas para 
efeito de responsabilidade criminal.

Art. 54. Sem prejuízo da ação que couber ao as-
sociado, a sociedade, por seus diretores, ou represen-
tada pelo associado escolhido em Assembléia Geral, 
terá direito de ação contra os administradores, para 
promover sua responsabilidade.

Art. 55. Os empregados de empresas que sejam 
eleitos diretores de sociedades cooperativas pelos 
mesmos criadas, gozarão das garantias asseguradas 
aos dirigentes sindicais pelo artigo 543 da Consolida-
ção das Leis do Trabalho (Decreto-Lei n. 5.452, de 1° 
de maio de 1943).

SEÇÃO V 
Do Conselho Fiscal

Art. 56. A administração da sociedade será fisca-
lizada, assídua e minuciosamente, por um Conselho 
Fiscal, constituído de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) 
suplentes, todos associados eleitos anualmente pela 
Assembléia Geral, sendo permitida apenas a reeleição 
de 1/3 (um terço) dos seus componentes.

§ 1º Não podem fazer parte do Conselho Fiscal, 
além dos inelegíveis enumerados no artigo 51, os pa-
rentes dos diretores até o 2° (segundo) grau, em linha 
reta ou colateral, bem como os parentes entre si até 
esse grau.

§ 2º O associado não pode exercer cumulativa-
mente cargos nos órgãos de administração e de fis-
calização.

CAPÍTULO X 
Fusão, Incorporação e Desmembramento

Art. 57. Pela fusão, duas ou mais cooperativas 
formam nova sociedade.

§ 1° Deliberada a fusão, cada cooperativa inte-
ressada indicará nomes para comporem comissão 
mista que procederá aos estudos necessários à cons-
tituição da nova sociedade, tais como o levantamento 
patrimonial, balanço geral, plano de distribuição de 
quotas-partes, destino dos fundos de reserva e outros 
e o projeto de estatuto.

§ 2° Aprovado o relatório da comissão mista e 
constituída a nova sociedade em Assembléia Geral 
conjunta os respectivos documentos serão arquiva-
dos, para aquisição de personalidade jurídica, na Junta 
Comercial competente, e duas vias dos mesmos, com 
a publicação do arquivamento, serão encaminhadas 
ao órgão executivo de controle ou ao órgão local cre-
denciado.

§ 3° Exclui-se do disposto no parágrafo anterior 
a fusão que envolver cooperativas que exerçam ativi-
dades de crédito. Nesse caso, aprovado o relatórios 
da comissão mista e constituída a nova sociedade em 
Assembléia Geral conjunta, a autorização para fun-
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cionar e o registro dependerão de prévia anuência do 
Banco Central do Brasil.

Art. 58. A fusão determina a extinção das socie-
dades que se unem para formar a nova sociedade que 
lhe sucederá nos direitos e obrigações.

Art. 59. Pela incorporação, uma sociedade coo-
perativa absorve o patrimônio, recebe os associados, 
assume as obrigações e se investe nos direitos de 
outra ou outras cooperativas.

Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, 
serão obedecidas as mesmas formalidades estabeleci-
das para a fusão, limitadas as avaliações ao patrimônio 
da ou das sociedades incorporandas.

Art. 60. As sociedades cooperativas poderão 
desmembrar-se em tantas quantas forem necessárias 
para atender aos interesses dos seus associados, po-
dendo uma das novas entidades ser constituída como 
cooperativa central ou federação de cooperativas, cujas 
autorizações de funcionamento e os arquivamentos 
serão requeridos conforme o disposto nos artigos 17 
e seguintes.

Art. 61. Deliberado o desmembramento, a Assem-
bléia designará uma comissão para estudar as provi-
dências necessárias à efetivação da medida.

§ 1° O relatório apresentado pela comissão, acom-
panhado dos projetos de estatutos das novas coope-
rativas, será apreciado em nova Assembléia especial-
mente convocada para esse fim.

§ 2º O plano de desmembramento preverá o ra-
teio, entre as novas cooperativas, do ativo e passivo 
da sociedade desmembrada.

§ 3° No rateio previsto no parágrafo anterior, 
atribuir-se-á a cada nova cooperativa parte do capital 
social da sociedade desmembrada em quota corres-
pondente à participação dos associados que passam 
a integrá-la.

§ 4° Quando uma das cooperativas for constituída 
como cooperativa central ou federação de cooperati-
vas, prever-se-á o montante das quotas-partes que as 
associadas terão no capital social.

Art. 62. Constituídas as sociedades e observado 
o disposto nos artigos 17 e seguintes, proceder-se-á 
às transferências contábeis e patrimoniais necessárias 
à concretização das medidas adotadas.

CAPÍTULO XI 
Da Dissolução e Liquidação

Art. 63. As sociedades cooperativas se dissolvem 
de pleno direito:

I – quando assim deliberar a Assembléia Geral, 
desde que os associados, totalizando o número mínimo 
exigido por esta Lei, não se disponham a assegurar a 
sua continuidade;

II – pelo decurso do prazo de duração;
III – pela consecução dos objetivos predetermi-

nados;
IV – devido à alteração de sua forma jurídica;
V – pela redução do número mínimo de associa-

dos ou do capital social mínimo se, até a Assembléia 
Geral subseqüente, realizada em prazo não inferior a 
6 (seis) meses, eles não forem restabelecidos;

VI – pelo cancelamento da autorização para fun-
cionar;

VII – pela paralisação de suas atividades por mais 
de 120 (cento e vinte) dias.

Parágrafo único. A dissolução da sociedade im-
portará no cancelamento da autorização para funcio-
nar e do registro.

Art. 64. Quando a dissolução da sociedade não 
for promovida voluntariamente, nas hipóteses previs-
tas no artigo anterior, a medida poderá ser tomada 
judicialmente a pedido de qualquer associado ou por 
iniciativa do órgão executivo federal.

Art. 65. Quando a dissolução for deliberada pela 
Assembléia Geral, esta nomeará um liquidante ou 
mais, e um Conselho Fiscal de 3 (três) membros para 
proceder à sua liquidação.

§ 1º O processo de liquidação só poderá ser ini-
ciado após a audiência do respectivo órgão executivo 
federal.

§ 2° A Assembléia Geral, nos limites de suas 
atribuições, poderá, em qualquer época, destituir os 
liquidantes e os membros do Conselho Fiscal, desig-
nando os seus substitutos.

Art. 66. Em todos os atos e operações, os liqui-
dantes deverão usar a denominação da cooperativa, 
seguida da expressão: “Em liquidação”.

Art. 67. Os liquidantes terão todos os poderes 
normais de administração podendo praticar atos e 
operações necessários à realização do ativo e paga-
mento do passivo.

Art. 68. São obrigações dos liquidantes:
I – providenciar o arquivamento, na junta Comer-

cial, da Ata da Assembléia Geral em que foi deliberada 
a liquidação;

II – comunicar à administração central do res-
pectivo órgão executivo federal e ao Banco Nacional 
de Crédito Cooperativo S/A., a sua nomeação, forne-
cendo cópia da Ata da Assembléia Geral que decidiu 
a matéria;

III – arrecadar os bens, livros e documentos da 
sociedade, onde quer que estejam;

IV – convocar os credores e devedores e promover 
o levantamento dos créditos e débitos da sociedade;

V – proceder nos 15 (quinze) dias seguintes ao 
de sua investidura e com a assistência, sempre que 
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possível, dos administradores, ao levantamento do in-
ventário e balanço geral do ativo e passivo;

VI – realizar o ativo social para saldar o passivo 
e reembolsar os associados de suas quotas-partes, 
destinando o remanescente, inclusive o dos fundos 
indivisíveis, ao Banco Nacional de Crédito Coopera-
tivo S/A.;

VII – exigir dos associados a integralização das 
respectivas quotas-partes do capital social não rea-
lizadas, quando o ativo não bastar para solução do 
passivo;

VIII – fornecer aos credores a relação dos asso-
ciados, se a sociedade for de responsabilidade ilimitada 
e se os recursos apurados forem insuficientes para o 
pagamento das dívidas;

IX – convocar a Assembléia Geral, cada 6 (seis) 
meses ou sempre que necessário, para apresentar rela-
tório e balanço do estado da liquidação e prestar contas 
dos atos praticados durante o período anterior;

X – apresentar à Assembléia Geral, finda a liqui-
dação, o respectivo relatório e as contas finais;

XI – averbar, no órgão competente, a Ata da 
Assembléia Geral que considerar encerrada a liqui-
dação.

Art. 69. As obrigações e as responsabilidades dos 
liquidantes regem-se pelos preceitos peculiares aos 
dos administradores da sociedade liquidanda.

Art. 70. Sem autorização da Assembléia não 
poderá o liquidante gravar de ônus os móveis e imó-
veis, contrair empréstimos, salvo quando indispen-
sáveis para o pagamento de obrigações inadiáveis, 
nem prosseguir, embora para facilitar a liquidação, na 
atividade social.

Art. 71. Respeitados os direitos dos credores 
preferenciais, pagará o liquidante as dívidas sociais 
proporcionalmente e sem distinção entre vencidas 
ou não.

Art. 72. A Assembléia Geral poderá resolver, 
antes de ultimada a liquidação, mas depois de pagos 
os credores, que o liquidante faça rateios por ante-
cipação da partilha, à medida em que se apurem os 
haveres sociais.

Art. 73. Solucionado o passivo, reembolsados 
os cooperados até o valor de suas quotas-partes e 
encaminhado o remanescente conforme o estatuído, 
convocará o liquidante Assembléia Geral para presta-
ção final de contas.

Art. 74. Aprovadas as contas, encerra-se a li-
quidação e a sociedade se extingue, devendo a ata 
da Assembléia ser arquivada na Junta Comercial e 
publicada.

Parágrafo único. O associado discordante terá 
o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da 
ata, para promover a ação que couber.

Art. 75. A liquidação extrajudicial das cooperati-
vas poderá ser promovida por iniciativa do respectivo 
órgão executivo federal, que designará o liquidante, e 
será processada de acordo com a legislação específi-
ca e demais disposições regulamentares, desde que a 
sociedade deixe de oferecer condições operacionais, 
principalmente por constatada insolvência.

§ 1° A liquidação extrajudicial, tanto quanto pos-
sível, deverá ser precedida de intervenção na socie-
dade.

§ 2° Ao interventor, além dos poderes expressa-
mente concedidos no ato de intervenção, são atribu-
ídas funções, prerrogativas e obrigações dos órgãos 
de administração.

Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da 
Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liqui-
dação, ou da decisão do órgão executivo federal quando 
a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de 
qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo 
de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos 
juros legais ou pactuados e seus acessórios.

Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste 
artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada 
a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no má-
ximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão 
citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, 
no Diário Oficial.

Art. 77. Na realização do ativo da sociedade, o 
liquidante devera:

I – mandar avaliar, por avaliadores judiciais ou 
de Instituições Financeiras Públicas, os bens de so-
ciedade;

II – proceder à venda dos bens necessários ao 
pagamento do passivo da sociedade, observadas, no 
que couber, as normas constantes dos artigos 117 e 118 
do Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945.

Art. 78. A liquidação das cooperativas de crédi-
to e da seção de crédito das cooperativas agrícolas 
mistas reger-se-á pelas normas próprias legais e re-
gulamentares.

CAPÍTULO XII 
Do Sistema Operacional das Cooperativas

SEÇÃO I 
Do Ato Cooperativo

Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os pra-
ticados entre as cooperativas e seus associados, entre 
estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando as-
sociados, para a consecução dos objetivos sociais.

MARÇO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL52



Março de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 06615 

Parágrafo único. O ato cooperativo não implica 
operação de mercado, nem contrato de compra e ven-
da de produto ou mercadoria.

SEÇÃO II 
Das Distribuições de Despesas

Art. 80. As despesas da sociedade serão cobertas 
pelos associados mediante rateio na proporção direta 
da fruição de serviços.

Parágrafo único. A cooperativa poderá, para me-
lhor atender à equanimidade de cobertura das despe-
sas da sociedade, estabelecer:

I – rateio, em partes iguais, das despesas gerais 
da sociedade entre todos os associados, quer tenham 
ou não, no ano, usufruído dos serviços por ela presta-
dos, conforme definidas no estatuto;

II – rateio, em razão diretamente proporcional, en-
tre os associados que tenham usufruído dos serviços 
durante o ano, das sobras líquidas ou dos prejuízos 
verificados no balanço do exercício, excluídas as des-
pesas gerais já atendidas na forma do item anterior.

Art. 81. A cooperativa que tiver adotado o critério 
de separar as despesas da sociedade e estabeleci-
do o seu rateio na forma indicada no parágrafo único 
do artigo anterior deverá levantar separadamente as 
despesas gerais.

SEÇÃO III 
Das Operações da Cooperativa

Art. 82. A cooperativa que se dedicar a vendas 
em comum poderá registrar-se como armazém geral 
e, nessa condição, expedir “Conhecimentos de De-
pósitos” e Warrants para os produtos de seus asso-
ciados conservados em seus armazéns, próprios ou 
arrendados, sem prejuízo da emissão de outros títulos 
decorrentes de suas atividades normais, aplicando-se, 
no que couber, a legislação específica.

Art. 82. A cooperativa que se dedicar a vendas 
em comum poderá registrar-se como armazém geral, 
podendo também desenvolver as atividades previs-
tas na Lei no 9.973, de 29 de maio de 2000, e nessa 
condição expedir Conhecimento de Depósito, Warrant, 
Certificado de Depósito Agropecuário – CDA e Warrant 
Agropecuário – WA para os produtos de seus asso-
ciados conservados em seus armazéns, próprios ou 
arrendados, sem prejuízo da emissão de outros títulos 
decorrentes de suas atividades normais, aplicando-se, 
no que couber, a legislação específica. (Redação dada 
pela Lei nº 11.076, de 2004)

§ 1° Para efeito deste artigo, os armazéns da co-
operativa se equiparam aos “Armazéns Gerais”, com 
as prerrogativas e obrigações destes, ficando os com-
ponentes do Conselho de Administração ou Diretoria 

Executiva, emitente do título, responsáveis pessoal e 
solidariamente, pela boa guarda e conservação dos 
produtos vinculados, respondendo criminal e civilmente 
pelas declarações constantes do título, como também 
por qualquer ação ou omissão que acarrete o desvio, 
deterioração ou perda dos produtos.

§ 2° Observado o disposto no § 1°, as coopera-
tivas poderão operar unidades de armazenagem, em-
balagem e frigorificação, bem como armazéns gerais 
alfandegários, nos termos do disposto no Capítulo IV 
da Lei nº 5.025, de 10 de junho de 1966.

Art. 83. A entrega da produção do associado à 
sua cooperativa significa a outorga a esta de plenos 
poderes para a sua livre disposição, inclusive para 
gravá-la e dá-la em garantia de operações de crédito 
realizadas pela sociedade, salvo se, tendo em vista os 
usos e costumes relativos à comercialização de deter-
minados produtos, sendo de interesse do produtor, os 
estatutos dispuserem de outro modo.

Art. 84. As cooperativas de crédito rural e as se-
ções de crédito das cooperativas agrícolas mistas só 
poderão operar com associados, pessoas físicas, que 
de forma efetiva e predominante:

I – desenvolvam, na área de ação da cooperativa, 
atividades agrícolas, pecuárias ou extrativas;

II – se dediquem a operações de captura e trans-
formação do pescado.

Parágrafo único. As operações de que trata este 
artigo só poderão ser praticadas com pessoas jurídi-
cas, associadas, desde que exerçam exclusivamente 
atividades agrícolas, pecuárias ou extrativas na área 
de ação da cooperativa ou atividade de captura ou 
transformação do pescado.

Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pes-
ca poderão adquirir produtos de não associados, agri-
cultores, pecuaristas ou pescadores, para completar 
lotes destinados ao cumprimento de contratos ou su-
prir capacidade ociosa de instalações industriais das 
cooperativas que as possuem.

Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens 
e serviços a não associados, desde que tal faculdade 
atenda aos objetivos sociais e estejam de conformi-
dade com a presente lei.

Parágrafo único. No caso das cooperativas de 
crédito e das seções de crédito das cooperativas agrí-
colas mistas, o disposto neste artigo só se aplicará 
com base em regras a serem estabelecidas pelo ór-
gão normativo.

Art. 87. Os resultados das operações das coope-
rativas com não associados, mencionados nos artigos 
85 e 86, serão levados à conta do “Fundo de Assis-
tência Técnica, Educacional e Social” e serão contabi-
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lizados em separado, de molde a permitir cálculo para 
incidência de tributos.

Art. 88. Mediante prévia e expressa autorização 
concedida pelo respectivo órgão executivo federal, con-
soante as normas e limites instituídos pelo Conselho 
Nacional de Cooperativismo, poderão as cooperativas 
participar de sociedades não cooperativas públicas ou 
privadas, em caráter excepcional, para atendimento de 
objetivos acessórios ou complementares.

Parágrafo único. As inversões decorrentes dessa 
participação serão contabilizadas em títulos específicos 
e seus eventuais resultados positivos levados ao “Fundo 
de Assistência Técnica, Educacional e Social” 

Art. 88. Poderão as cooperativas participar de so-
ciedades não cooperativas para melhor atendimento 
dos próprios objetivos e de outros de caráter acessório 
ou complementar. (Redação dada pela Medida Provi-
sória nº 2.168-40, de 24 de agosto de 2001)

SEÇÃO IV 
Dos Prejuízos

Art. 89. Os prejuízos verificados no decorrer do 
exercício serão cobertos com recursos provenientes 
do Fundo de Reserva e, se insuficiente este, mediante 
rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços 
usufruídos, ressalvada a opção prevista no parágrafo 
único do artigo 80.

SEÇÃO V 
Do Sistema Trabalhista

Art. 90. Qualquer que seja o tipo de cooperati-
va, não existe vínculo empregatício entre ela e seus 
associados.

Art. 91. As cooperativas igualam-se às demais 
empresas em relação aos seus empregados para os 
fins da legislação trabalhista e previdenciária.

CAPÍTULO XIII 
Da Fiscalização e Controle

Art. 92. A fiscalização e o controle das socieda-
des cooperativas, nos termos desta lei e dispositivos 
legais específicos, serão exercidos, de acordo com o 
objeto de funcionamento, da seguinte forma:

I – as de crédito e as seções de crédito das agrí-
colas mistas pelo Banco Central do Brasil;

II – as de habitação pelo Banco Nacional de Ha-
bitação;

III – as demais pelo Instituto Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrária.

§ 1º Mediante autorização do Conselho Nacional 
de Cooperativismo, os órgãos controladores federais, 
poderão solicitar, quando julgarem necessário, a cola-
boração de outros órgãos administrativos, na execução 
das atribuições previstas neste artigo.

§ 2º As sociedades cooperativas permitirão quais-
quer verificações determinadas pelos respectivos ór-
gãos de controle, prestando os esclarecimentos que 
lhes forem solicitados, além de serem obrigadas a 
remeter-lhes anualmente a relação dos associados 
admitidos, demitidos, eliminados e excluídos no perí-
odo, cópias de atas, de balanços e dos relatórios do 
exercício social e parecer do Conselho Fiscal.

Art. 93. O Poder Público, por intermédio da ad-
ministração central dos órgãos executivos federais 
competentes, por iniciativa própria ou solicitação da 
Assembléia Geral ou do Conselho Fiscal, intervirá 
nas cooperativas quando ocorrer um dos seguintes 
casos:

I – violação contumaz das disposições legais;
II – ameaça de insolvência em virtude de má ad-

ministração da sociedade;
III – paralisação das atividades sociais por mais 

de 120 (cento e vinte) dias consecutivos;
IV – inobservância do artigo 56, § 2º.
Parágrafo único. Aplica-se, no que couber, às co-

operativas habitacionais, o disposto neste artigo.
Art. 94. Observar-se-á, no processo de interven-

ção, a disposição constante do § 2º do artigo 75.

CAPÍTULO XIV 
Do Conselho Nacional de Cooperativismo

Art. 95. A orientação geral da política cooperati-
vista nacional caberá ao Conselho Nacional de Coo-
perativismo – CNC, que passará a funcionar junto ao 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
– INCRA, com plena autonomia administrativa e finan-
ceira, na forma do artigo 172 do Decreto-Lei nº 200, 
de 25 de fevereiro de 1967, sob a presidência do Mi-
nistro da Agricultura e composto de 8 (oito) membros 
indicados pelos seguintes representados:

I – Ministério do Planejamento e Coordenação 
Geral;

II – Ministério da Fazenda, por intermédio do 
Banco Central do Brasil;

III – Ministério do Interior, por intermédio do Ban-
co Nacional da Habitação;

IV – Ministério da Agricultura, por intermédio do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
– INCRA, e do Banco Nacional de Crédito Coopera-
tivo S/A.;

V – Organização das Cooperativas Brasileiras.
Parágrafo único. A entidade referida no inciso V 

deste artigo contará com 3 (três) elementos para fazer-
se representar no Conselho.

Art. 96. O Conselho, que deverá reunir-se ordina-
riamente uma vez por mês, será presidido pelo Minis-
tro da Agricultura, a quem caberá o voto de qualidade, 
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sendo suas resoluções votadas por maioria simples, 
com a presença, no mínimo de 3 (três) representan-
tes dos órgãos oficiais mencionados nos itens I a IV 
do artigo anterior.

Parágrafo único. Nos seus impedimentos even-
tuais, o substituto do Presidente será o Presidente do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.

Art. 97. Ao Conselho Nacional de Cooperativis-
mo compete:

I – editar atos normativos para a atividade coo-
perativista nacional;

II – baixar normas regulamentadoras, complemen-
tares e interpretativas, da legislação cooperativista;

III – organizar e manter atualizado o cadastro 
geral das cooperativas nacionais;

IV – decidir, em última instância, os recursos 
originários de decisões do respectivo órgão executi-
vo federal;

V – apreciar os anteprojetos que objetivam a re-
visão da legislação cooperativista;

VI – estabelecer condições para o exercício de 
quaisquer cargos eletivos de administração ou fiscali-
zação de cooperativas;

VII – definir as condições de funcionamento do 
empreendimento cooperativo, a que se refere o arti-
go 18;

VIII – votar o seu próprio regimento;
IX – autorizar, onde houver condições, a criação 

de Conselhos Regionais de Cooperativismo, definindo-
lhes as atribuições;

X – decidir sobre a aplicação do Fundo Nacional 
de Cooperativismo, nos termos do artigo 102 desta 
Lei;

XI – estabelecer em ato normativo ou de caso 
a caso, conforme julgar necessário, o limite a ser ob-
servado nas operações com não associados a que se 
referem os artigos 85 e 86.

Parágrafo único. As atribuições do Conselho Na-
cional de Cooperativismo não se estendem às coope-
rativas de habitação, às de crédito e às seções de cré-
dito das cooperativas agrícolas mistas, no que forem 
regidas por legislação própria.

Art. 98. O Conselho Nacional de Cooperativismo 
– CNC contará com uma Secretaria Executiva que se 
incumbirá de seus encargos administrativos, podendo 
seu Secretário Executivo requisitar funcionários de 
qualquer órgão da Administração Pública.

§ 1º O Secretário Executivo do Conselho Nacio-
nal de Cooperativismo será o Diretor do Departamen-
to de Desenvolvimento Rural do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária – INCRA, devendo o 
Departamento referido incumbir-se dos encargos admi-
nistrativos do Conselho Nacional de Cooperativismo.

§ 2° Para os impedimentos eventuais do Secretá-
rio Executivo, este indicará à apreciação do Conselho 
seu substituto.

Art. 99. Compete ao Presidente do Conselho Na-
cional de Cooperativismo:

I – presidir as reuniões;
II – convocar as reuniões extraordinárias;
III – proferir o voto de qualidade.
Art. 100. Compete à Secretaria Executiva do Con-

selho Nacional de Cooperativismo:
I – dar execução às resoluções do Conselho;
II – comunicar as decisões do Conselho ao res-

pectivo órgão executivo federal;
III – manter relações com os órgãos executivos 

federais, bem assim com quaisquer outros órgãos públi-
cos ou privados, nacionais ou estrangeiros, que possam 
influir no aperfeiçoamento do cooperativismo;

IV – transmitir aos órgãos executivos federais e 
entidade superior do movimento cooperativista nacio-
nal todas as informações relacionadas com a Doutrina 
e práticas cooperativistas de seu interesse;

V – organizar e manter atualizado o cadastro 
geral das cooperativas nacionais e expedir as respec-
tivas certidões;

VI – apresentar ao Conselho, em tempo hábil, a 
proposta orçamentária do órgão, bem como o relatório 
anual de suas atividades;

VII – providenciar todos os meios que assegurem 
o regular funcionamento do Conselho;

VIII – executar quaisquer outras atividades ne-
cessárias ao pleno exercício das atribuições do Con-
selho.

Art. 101. O Ministério da Agricultura incluirá, em 
sua proposta orçamentária anual, os recursos financei-
ros solicitados pelo Conselho Nacional de Cooperati-
vismo – CNC, para custear seu funcionamento.

Parágrafo único. As contas do Conselho Nacio-
nal de Cooperativismo – CNC, serão prestadas por 
intermédio do Ministério da Agricultura, observada a 
legislação específica que regula a matéria.

Art. 102. Fica mantido, junto ao Banco Nacional 
de Crédito Cooperativo S/A., o “Fundo Nacional de 
Cooperativismo”, criado pelo Decreto-Lei nº 59, de 21 
de novembro de 1966, destinado a prover recursos de 
apoio ao movimento cooperativista nacional.

§ 1º O Fundo de que trata este artigo será, su-
prido por:

I – dotação incluída no orçamento do Ministério 
da Agricultura para o fim específico de incentivos às 
atividades cooperativas;

II – juros e amortizações dos financiamentos re-
alizados com seus recursos;
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III – doações, legados e outras rendas eventu-
ais;

IV – dotações consignadas pelo Fundo Federal 
Agropecuário e pelo Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária – INCRA.

§ 2° Os recursos do Fundo, deduzido o neces-
sário ao custeio de sua administração, serão aplica-
dos pelo Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/A., 
obrigatoriamente, em financiamento de atividades que 
interessem de maneira relevante o abastecimento das 
populações, a critério do Conselho Nacional de Coo-
perativismo.

§ 3º O Conselho Nacional de Cooperativismo 
poderá, por conta do Fundo, autorizar a concessão de 
estímulos ou auxílios para execução de atividades que, 
pela sua relevância sócio-econômica, concorram para o 
desenvolvimento do sistema cooperativista nacional.

CAPÍTULO XV 
Dos Órgãos Governamentais

Art. 103. As cooperativas permanecerão subordi-
nadas, na parte normativa, ao Conselho Nacional de 
Cooperativismo, com exceção das de crédito, das se-
ções de crédito das agrícolas mistas e das de habitação, 
cujas normas continuarão a ser baixadas pelo Conselho 
Monetário Nacional, relativamente às duas primeiras, 
e Banco Nacional de Habitação, com relação à última, 
observado o disposto no artigo 92 desta Lei.

Parágrafo único. Os órgãos executivos federais, 
visando à execução descentralizada de seus serviços, 
poderão delegar sua competência, total ou parcialmen-
te, a órgãos e entidades da administração estadual e 
municipal, bem como, excepcionalmente, a outros ór-
gãos e entidades da administração federal.

Art. 104. Os órgãos executivos federais comuni-
carão todas as alterações havidas nas cooperativas 
sob a sua jurisdição ao Conselho Nacional de Coope-
rativismo, para fins de atualização do cadastro geral 
das cooperativas nacionais.

CAPÍTULO XVI 
Da Representação do Sistema Cooperativista

Art. 105. A representação do sistema cooperati-
vista nacional cabe à Organização das Cooperativas 
Brasileiras – OCB, sociedade civil, com sede na Capital 
Federal, órgão técnico-consultivo do Governo, estru-
turada nos termos desta Lei, sem finalidade lucrativa, 
competindo-lhe precipuamente:

a) manter neutralidade política e indiscriminação 
racial, religiosa e social;

b) integrar todos os ramos das atividades coo-
perativistas;

c) manter registro de todas as sociedades coo-
perativas que, para todos os efeitos, integram a Orga-
nização das Cooperativas Brasileiras – OCB;

d) manter serviços de assistência geral ao siste-
ma cooperativista, seja quanto à estrutura social, seja 
quanto aos métodos operacionais e orientação jurídica, 
mediante pareceres e recomendações, sujeitas, quan-
do for o caso, à aprovação do Conselho Nacional de 
Cooperativismo – CNC;

e) denunciar ao Conselho Nacional de Coope-
rativismo práticas nocivas ao desenvolvimento coo-
perativista;

f) opinar nos processos que lhe sejam encami-
nhados pelo Conselho Nacional de Cooperativismo;

g) dispor de setores consultivos especializados, 
de acordo com os ramos de cooperativismo;

h) fixar a política da organização com base nas 
proposições emanadas de seus órgãos técnicos;

i) exercer outras atividades inerentes à sua con-
dição de órgão de representação e defesa do sistema 
cooperativista;

j) manter relações de integração com as entidades 
congêneres do exterior e suas cooperativas.

§ 1º A Organização das Cooperativas Brasileiras 
– OCB, será constituída de entidades, uma para cada 
Estado, Território e Distrito Federal, criadas com as 
mesmas características da organização nacional.

§ 2º As Assembléias Gerais do órgão central se-
rão formadas pelos Representantes credenciados das 
filiadas, 1 (um) por entidade, admitindo-se proporcio-
nalidade de voto.

§ 3° A proporcionalidade de voto, estabelecida 
no parágrafo anterior, ficará a critério da OCB, base-
ando-se no número de associados – pessoas físicas 
e as exceções previstas nesta Lei – que compõem o 
quadro das cooperativas filiadas.

§ 4º A composição da Diretoria da Organização 
das Cooperativas Brasileiras – OCB será estabelecida 
em seus estatutos sociais.

§ 5° Para o exercício de cargos de Diretoria e 
Conselho Fiscal, as eleições se processarão por es-
crutínio secreto, permitida a reeleição para mais um 
mandato consecutivo.

Art. 106. A atual Organização das Cooperativas 
Brasileiras e as suas filiadas ficam investidas das atri-
buições e prerrogativas conferidas nesta Lei, devendo, 
no prazo de 1 (um) ano, promover a adaptação de seus 
estatutos e a transferência da sede nacional.

Art. 107. As cooperativas são obrigadas, para 
seu funcionamento, a registrar-se na Organização das 
Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se 
houver, mediante apresentação dos estatutos sociais 
e suas alterações posteriores.

MARÇO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL56



Março de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 06619 

Parágrafo único. Por ocasião do registro, a coo-
perativa pagará 10% (dez por cento) do maior salário 
mínimo vigente, se a soma do respectivo capital in-
tegralizado e fundos não exceder de 250 (duzentos 
e cinqüenta) salários mínimos, e 50% (cinqüenta por 
cento) se aquele montante for superior.

Art. 108. Fica instituída, além do pagamento pre-
visto no parágrafo único do artigo anterior, a Contri-
buição Cooperativista, que será recolhida anualmente 
pela cooperativa após o encerramento de seu exercício 
social, a favor da Organização das Cooperativas Bra-
sileiras de que trata o artigo 105 desta Lei.

§ 1º A Contribuição Cooperativista constituir-se-á 
de importância correspondente a 0,2% (dois décimos 
por cento) do valor do capital integralizado e fundos 
da sociedade cooperativa, no exercício social do ano 
anterior, sendo o respectivo montante distribuído, por 
metade, a suas filiadas, quando constituídas.

§ 2º No caso das cooperativas centrais ou fe-
derações, a Contribuição de que trata o parágrafo 
anterior será calculada sobre os fundos e reservas 
existentes.

§ 3° A Organização das Cooperativas Brasileiras 
poderá estabelecer um teto à Contribuição Coope-
rativista, com base em estudos elaborados pelo seu 
corpo técnico.

CAPÍTULO XVII 
Dos Estímulos Creditícios

Art. 109. Caberá ao Banco Nacional de Crédito 
Cooperativo S/A., estimular e apoiar as cooperativas, 
mediante concessão de financiamentos necessários 
ao seu desenvolvimento.

§ 1° Poderá o Banco Nacional de Crédito Co-
operativo S/A., receber depósitos das cooperativas 
de crédito e das seções de crédito das cooperativas 
agrícolas mistas.

§ 2° Poderá o Banco Nacional de Crédito Coo-
perativo S/A., operar com pessoas físicas ou jurídicas, 
estranhas ao quadro social cooperativo, desde que 
haja benefício para as cooperativas e estas figurem 
na operação bancária.

§ 3° O Banco Nacional de Crédito Cooperativo 
S/A., manterá linhas de crédito específicas para as 
cooperativas, de acordo com o objeto e a natureza de 
suas atividades, a juros módicos e prazos adequados 
inclusive com sistema de garantias ajustado às pecu-
liaridades das cooperativas a que se destinam.

§ 4º O Banco Nacional de Crédito Cooperativo 
S/A., manterá linha especial de crédito para financia-
mento de quotas-partes de capital.

Art. 110. Fica extinta a contribuição de que trata 
o artigo 13 do Decreto-Lei nº 60, de 21 de novembro 

de 1966, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 668, 
de 3 de julho de 1969.

CAPÍTULO XVIII 
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 111. Serão considerados como renda tributável 
os resultados positivos obtidos pelas cooperativas nas ope-
rações de que tratam os artigos 85, 86 e 88 desta Lei.

Art. 112. O Balanço Geral e o Relatório do exer-
cício social que as cooperativas deverão encaminhar 
anualmente aos órgãos de controle serão acompanha-
dos, a juízo destes, de parecer emitido por um serviço 
independente de auditoria credenciado pela Organiza-
ção das Cooperativas Brasileiras.

Parágrafo único. Em casos especiais, tendo em vista 
a sede da Cooperativa, o volume de suas operações e 
outras circunstâncias dignas de consideração, a exigência 
da apresentação do parecer pode ser dispensada.

Art. 113. Atendidas as deduções determinadas 
pela legislação específica, às sociedades cooperati-
vas ficará assegurada primeira prioridade para o re-
cebimento de seus créditos de pessoas jurídicas que 
efetuem descontos na folha de pagamento de seus 
empregados, associados de cooperativas.

Art. 114. Fica estabelecido o prazo de 36 (trinta 
e seis) meses para que as cooperativas atualmente 
registradas nos órgãos competentes reformulem os 
seus estatutos, no que for cabível, adaptando-os ao 
disposto na presente Lei.

Art. 115. As Cooperativas dos Estados, Territórios 
ou do Distrito Federal, enquanto não constituírem seus 
órgãos de representação, serão convocadas às Assem-
bléias da OCB, como vogais, com 60 (sessenta) dias 
de antecedência, mediante editais publicados 3 (três) 
vezes em jornal de grande circulação local.

Art. 116. A presente Lei não altera o disposto nos 
sistemas próprios instituídos para as cooperativas de 
habitação e cooperativas de crédito, aplicando-se ainda, 
no que couber, o regime instituído para essas últimas 
às seções de crédito das agrícolas mistas.

Art. 117. Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrá-
rio e especificamente o Decreto-Lei nº 59, de 21 de 
novembro de 1966, bem como o Decreto nº 60.597, 
de 19 de abril de 1967.

Brasília, 16 de dezembro de 1971; 150º da Inde-
pendência e 83º da República. – EMÍLIO G. MÉDICI, 
Antônio Delfim Netto, L. F. Cirne Lima, João Paulo 
dos Reis Velloso, José Costa Cavalcanti .

Este texto não substitui o publicado no DOU de 16-12-1971

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania; e de Assuntos Econômicos, caben-
do à última decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 111, DE 2009

Determina que as instituições sem 
fins lucrativos divulguem em seus sites 
na internet as receitas e despesas prove-
nientes de recursos públicos recebidos de 
quaisquer órgãos, empresas ou entidades 
sob controle da União, Estados, Municí-
pios e Distrito Federal, bem como outras 
informações e documentos no sentido de 
facilitar a fiscalização do emprego dos re-
cursos por parte da sociedade e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os órgãos, entidades e empresas sob 

controle da União somente poderão efetuar repasses 
financeiros às instituições sem fins lucrativos que aten-
derem às condições de transparência do emprego de 
recursos públicos expressas nesta Lei.

§ 1º Aplica-se esta Lei às instituições que tenham 
recebido recursos públicos em valor superior a dez mi-
lhões de reais nos três últimos exercícios fiscais.

§ 2º Consideram-se recursos públicos aqueles 
provenientes de todas as esferas administrativas, sejam 
elas federais, estaduais, municipais ou distritais.

§ 3º Consideram-se instituições sem fins lucrativos 
todas as assim definidas em seus estatutos sociais.

Art. 2º As instituições sem fins lucrativos enqua-
dradas no artigo anterior, que pretenderem receber 
recursos federais deverão passar a disponibilizar em 
seus sites na internet, para os últimos três exercícios 
fiscais, os seguintes documentos e informações:

a) demonstrações contábeis completas, 
acompanhadas de parecer de auditores inde-
pendentes registrados na Comissão de Valo-
res Mobiliários;

b) estatutos sociais e suas alterações;
c) nomes, cargos, funções e datas de 

mandato dos responsáveis pelas atividades 
de gestão e fiscalização da instituição sem 
fins lucrativos;

d) relação de todos os instrumentos pac-
tuados com recursos públicos, identificando 
sua origem (número, nome do contratante, 
CNPJ), datas, valores, finalidades, nomes dos 
signatários e dos responsáveis pela sua boa 
e regular aplicação;

e) origem de todas as receitas oriundas 
de recursos públicos, identificando o instrumen-
to pactuado, datas, valores e finalidades;

f) destino de todas as despesas efetua-
das com recursos públicos, identificando o ins-

trumento pactuado, datas, valores, finalidades 
e beneficiário (nome, CNPJ/CPF);

g) relação da origem e destino do mon-
tante acumulado das vinte maiores receitas e 
despesas por beneficiário em cada exercício 
fiscal.

§ 1º Antes da liberação de recursos, o conce-
dente de recursos federais deve exigir e examinar tais 
informações, com o fim de atestar a adequação do seu 
grau de transparência.

§ 2º Tais informações devem ser prestadas ou 
atualizadas semestralmente, até 60 dias após o tér-
mino de cada semestre do ano fiscal. 

Art. 3º As instituições sem fins lucrativos que 
descumprirem o disposto nessa Lei serão declaradas 
inadimplentes pelo concedente de recursos ou pelos 
órgãos de controle.

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

Justificação

O projeto ora proposto visa oferecer à sociedade 
meios para fiscalizar diretamente o emprego de recur-
sos públicos pelas maiores instituições sem fins lucra-
tivos, condicionando o repasse de recursos federais a 
critérios objetivos de transparência na internet.

Embora não haja dados abrangendo todas as es-
feras da administração pública, na esfera federal estima-
se que menos de 200 instituições sem fins lucrativos 
tenham recebido repasses da administração direta, em 
valor superior a 10 milhões de reais nos três últimos 
exercícios fiscais, totalizando um montante superior a 
5 bilhões de reais. Se considerarmos a administração 
indireta e os repasses com origem estadual e municipal, 
não seria surpresa se esse montante dobrasse.

Considerando a concentração nas maiores en-
tidades, é possível que 50 delas estejam absorvendo 
metade desses recursos. Trata-se de valores enor-
mes, sob responsabilidade de um pequeno grupo de 
instituições. Apesar de a grande maioria ter site na in-
ternet, ainda não localizei um único caso de entidade 
que disponibilize ao público informações mínimas que 
permitam fiscalizar o emprego dos recursos públicos, 
tais como as que são objeto do presente projeto.

Entre as maiores entidades, há fundações e asso-
ciações tanto de natureza pública, quanto geridas pela 
iniciativa privada, a maior parte financiada preponderan-
temente por recursos públicos. Por essa razão, o nível 
de transparência deveria ser, no mínimo, igual àquele 
existente nos sistemas federais de informação. 

No entanto, essas instituições são verdadeiras 
“caixas-pretas” em matéria de transparência. Algumas 
delas envolveram-se em escândalos com recursos 
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públicos, como foi o caso da FINATEC, Fundação de 
Apoio da Universidade de Brasília, que fez contratos de 
dezenas de milhões de reais com diversas Prefeituras, 
entregando a execução para empresas que não tinham 
condições de prestar serviço algum – criminosamente 
subcontratadas sem licitação. Note-se que ninguém 
sabia da existência desses contratos, seja dentro ou 
fora da Universidade, nem muito menos como os re-
cursos estavam sendo empregados.

O mais grave é que, uma vez descoberto o crime, 
o dinheiro não retornou aos cofres públicos, os respon-
sáveis não foram punidos e o promotor que denunciou 
o caso está sendo processado pelos beneficiários do 
delito. Nem mesmo havendo uma CPI instalada no 
Senado para investigar ONGs como a FINATEC, foi 
possível avançar na investigação do caso.

Para evitar que casos como esse se repitam, é 
necessário aplicar o remédio da transparência. Antes 
de entregar recursos federais a uma instituição sem 
fins lucrativos, não só o governo tem o dever de saber, 
mas também a sociedade tem o direito de saber como 
a entidade vem se financiando e gastando os recursos 
públicos que recebe.

Cada receita e cada gasto devem ser expostos, 
com suas datas, valores e a identificação dos bene-
ficiários e da fonte de origem das receitas. Isso é o 
mínimo que se espera para atender ao princípio da 
transparência, que deve prevalecer quando se trata do 
uso de recursos públicos. Se a entidade não respeita 
esse princípio, não pode receber verbas federais.

A auditoria feita por profissionais registrados na 
CVM já é exigida das entidades filantrópicas com re-
ceitas anuais superiores a determinado limite, sendo 
perfeitamente cabível no orçamento de entidades com 
o porte previsto no presente projeto. Os demais docu-
mentos e informações exigidos não envolvem custos 
significativos para serem expostos na internet.

Sala das Sessões, 25 de março de 2009. – 
Senador Raimundo Colombo.

(Às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania; e de Assuntos Econômicos, Ca-
bendo à ultima decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 112, DE 2009

Modifica a redação do art. 487 e do art. 
488 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o 
de maio de 1943.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o O art. 487 e o parágrafo único do art. 488 

da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 487. Não havendo prazo estipulado, 
a parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o 
contrato deverá avisar a outra da sua resolução 
com a antecedência mínima de trinta dias.

I – supressão
II – supressão
 ..............................................................
§ 7º Se o término do contrato de trabalho 

for de iniciativa ou causado pelo empregador, 
o prazo de aviso prévio observará os seguin-
tes critérios, conforme o tempo de serviço do 
empregado:

I – 30 (trinta) dias corridos, se contratado 
a menos de 1 (um) ano;

II – 60 (sessenta) dias corridos, se con-
tratado a mais de 1 (um) ano e menos de 5 
(cinco) anos;

III – 90 dias (noventa) dias corridos, se 
contratado a mais de 5 (cinco) e menos de 
10 (dez) anos;

IV – 120 (cento e vinte) dias corridos, se 
contratado a mais de 10 (dez) e menos de 15 
(quinze) anos;

V – 180 (cento e oitenta) dias corridos, se 
contratado a mais de 15 (quinze) anos.

Art. 488. O horário normal de trabalho do 
empregado, durante o prazo do aviso, e se a 
rescisão tiver sido promovida pelo emprega-
dor, será reduzido de duas horas diárias, sem 
prejuízo do salário integral.

Parágrafo único. É facultado ao empre-
gado trabalhar sem a redução das 2 (duas) 
horas diárias prevista neste artigo, caso em 
que poderá faltar ao serviço, sem prejuízo do 
salário integral por 7, 14, 21, 28 ou 35 dias 
consecutivos, conforme se verifique a hipóte-
se dos incisos I, II, III, IV ou V do artigo 487, 
respectivamente.

Art. 2o Esta Lei entra em vigor noventa dias após 
a data de sua publicação. 

Justificação

A presente medida legislativa justifica-se pela 
necessidade de adaptar e modernizar o texto da CLT, 
em conformidade com a redação do artigo 7º, XXI da 
Constituição Federal:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores 
urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social:

 ..............................................................
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XXI – aviso prévio proporcional ao tem-
po de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, 
nos termos da lei.

A Constituição Federal estabeleceu um prazo míni-
mo de trinta dias de antecedência para que o empregado 
pudesse fazer frente ao traumático evento da dispensa.

A própria Carta Magna, no entanto, já determina 
que tal prazo é apenas um marco mínimo, cabendo ao 
legislador ordinário traçar critérios que o incrementem 
observando o tempo de serviço do empregado.

Afinal, quanto maior o tempo de serviço do em-
pregado, maior será o trauma econômico e social da 
perda do emprego.

Outros países já atentaram para a necessidade de 
regulamentar o prazo do aviso prévio devido ao empre-
gado, observando o tempo de serviço do empregado:

1) Argentina: Lei de Contrato de Trabalho (Lei nº 20.744 
– Texto ordenado por Decreto nº 390/76 – Gazeta, 21 
de maio de 1976) 

Artigo 231. O contrato de trabalho não 
pode ser dissolvido por vontade de qualquer 
das partes, sem aviso prévio, sob pena de 
indenização, para além da que corresponde 
ao empregado para o seu tempo de serviço, 
quando o contrato é dissolvido pela vontade 
do empregador. O anúncio, caso as partes não 
se olha para um prazo maior deve ser dado 
com a antecipação seguinte: 

a) Para o empregado, um (1) mês; 
b) o empregador de um (1) mês, quan-

do um trabalhador tinha um tempo de serviço 
não superior a 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses, 
quando superior.

2) Paraguai: Código do Trabalho de 1993

Artigo 87. Sempre que um contrato de 
duração indeterminada, qualquer das partes 
pode rescindir sem pré-aviso para os outros, 
exceto nos casos previstos nos Arts. 81º e 
84º do Código, de acordo com as seguintes 
regras: 

a) Concluído o período probatório de um 
ano de serviço, trinta dias de aviso prévio;

b) mais de um ano e até cinco anos, e 
quarenta e cinco dias de aviso prévio; 

c) mais do que cinco ou mesmo dez anos 
de idade, sessenta dias de antecedência, e

d) mais de dez anos agora, noventa dias 
de antecedência. 

Para calcular o comprimento do anúncio deve in-
cluir, se o empregado serviu durante esse tempo.

3) Venezuela: Lei Orgânica do Trabalho de 1997

Artigo 104. Quando a relação de trabalho 
por um período indeterminado para o despe-
dimento sem justa causa ou efeito com base 
em razões econômicas ou tecnológicas, o tra-
balhador tem direito ao aviso prévio de acordo 
com as seguintes regras:

a) Depois de um (1) mês de trabalho con-
tínuo com uma semana de antecedência; 

b) Depois de seis (6) meses de traba-
lho contínuo, com uma quinzena de antece-
dência; 

c) Depois de um (1) ano de trabalho con-
tínuo com uma (1) mês de antecedência; 

d) Após 5 (cinco) anos de trabalho contí-
nuo, com dois (2) meses de antecedência e

e) Após 10 (dez) anos de trabalho contí-
nuo, com três (3) meses de antecedência.

Parágrafo único: Se o aviso for omitido, 
o espaço será calculado sobre a idade do tra-
balhador para todos os efeitos legais

O projeto que ora apresentamos conta com a par-
ceria da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça 
do Trabalho – ANAMATRA no sentido de colaborar para o 
fortalecimento dos laços de cooperação entre o trabalho 
legislativo e as instituições da sociedade brasileira.

Considerando a importância da percepção do ma-
gistrado que atua nas varas trabalhistas e que julga diaria-
mente as demandas pertinentes as relações de trabalho, 
apresentamos a proposta sem qualquer alteração. 

Em nosso entendimento a aprovação deste PLS irá 
fortalecer os vínculos existentes nas relações laborais.

Assim, plenamente justificável e necessária a medida 
legislativa que ora é apresentada, esperamos contar com 
o apoio de nossos Pares para a aprovação da mesma. 

Sala das Sessões, 25 de março de 2009. – 
Senador Paulo Paim

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o art. 180 da Constituição,

Decreta:
....................................................................................

Art. 487 – Não havendo prazo estipulado, a par-
te que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato 
deverá avisar a outra da sua resolução com a antece-
dência mínima de:

I – 3 dias, se o empregado receber, diariamente, 
o seu salário; 

II – 8 dias, se o pagamento for efetuado por se-
mana ou tempo inferior; 
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I – oito dias, se o pagamento for efetuado por 
semana ou tempo inferior; (Redação dada pela Lei nº 
1.530, de 26.12.1951)

II – trinta dias aos que perceberem por quinzena 
ou mês, ou que tenham mais de 12 (doze) meses de 
serviço na empresa. (Redação dada pela Lei nº 1.530, 
de 26.12.1951)

§ 1º A falta do aviso prévio por parte do empre-
gador dá ao empregado o direito aos salários corres-
pondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a inte-
gração desse período no seu tempo de serviço.

§ 2º A falta de aviso prévio por parte do empre-
gado dá ao empregador o direito de descontar os sa-
lários correspondentes ao prazo respectivo.

§ 3º Em se tratando de salário pago na base de 
tarefa, o cálculo, para os efeitos dos parágrafos ante-
riores, será feito de acordo com a média dos últimos 
12 (doze) meses de serviço.

§ 4º É devido o aviso prévio na despedida indireta. 
(Parágrafo incluído pela Lei nº 7.108, de 5-7-1983)

§ 5o O valor das horas extraordinárias habituais 
integra o aviso prévio indenizado. (Parágrafo incluído 
pela Lei nº 10.218, de 11-4-2001)

§ 6o O reajustamento salarial coletivo, determi-
nado no curso do aviso prévio, beneficia o empregado 
pré-avisado da despedida, mesmo que tenha recebi-
do antecipadamente os salários correspondentes ao 
período do aviso, que integra seu tempo de serviço 
para todos os efeitos legais. (Parágrafo incluído pela 
Lei nº 10.218, de 11.4.2001)

Art. 488. O horário normal de trabalho do empre-
gado, durante o prazo do aviso, e se a rescisão tiver 
sido promovida pelo empregador, será reduzido de 2 
(duas) horas diárias, sem prejuízo do salário integral.

Parágrafo único. É facultado ao empregado traba-
lhar sem a redução das 2 (duas) horas diárias previstas 
neste artigo, caso em que poderá faltar ao serviço, sem 
prejuízo do salário integral, por 1 (um) dia, na hipótese 
do inciso l, e por 7 (sete) dias corridos, na hipótese do 
inciso lI do art. 487 desta Consolidação. (Incluído pela 
Lei nº 7.093, de 25.4.1983)
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Texto compilado

PREÂMBULO

 Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos 
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um 
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segu-
rança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e 

a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvér-
sias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos 
e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social:

XXI – aviso prévio proporcional ao tempo de 
serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos 
da lei;

ARGENTINA

LEY 20.744 Buenos Aires, 20 de setiembre 
de 1974

B.O.: 27/9/74
Ley de Contrato de Trabajo. Texto ordenado 

aprobado por Dto. 390/76 (B.O.: 21/5/76) y modifi-
cado por las Leyes 21.659 (B.O.: 12/10/77), 21.824 
(B.O.: 30/6/78), 22.248 (B.O.: 18/7/80), 22.276 (B.O.: 
28/8/80), 22.311 (B.O.: 7/11/80), 23.472 (B.O.: 25/3/87), 
23.616 (B.O.: 10/11/88), 23.697 (B.O.: 25/9/89), 24.013 
(B.O.: 17/12/91), 24.347 (B.O.: 29/6/94), 24.432 (B.O.: 
10/1/95), 24.465 (B.O.: 28/3/95), 24.522 (B.O.: 9/8/95), 
24.557 (B.O.: 4/10/95), 24.692 (B.O.: 27/9/96) y 24.700 
(B.O.: 14/10/96); Dto. 773/96 (B.O.: 16/7/96); Leyes 
25.013 (B.O.: 24/9/98), 25.250 (B.O.: 2/6/00) y 25.345 
(B.O.: 17/11/00); Dto. 815/01 (B.O.: 22/6/01), y Leyes 
25.877 (B.O.: 19/3/04), 26.088 (B.O.: 24/4/06), 26.341 
(B.O.: 24/12/07), 26.390 (B.O.: 25/6/08), 26.428 (B.O.: 
26/12/08) y 26.474 (B.O.: 23/1/09).

Nota: por Dtos. 1.477/89 (B.O.: 20/12/89) y 48/93 
(B.O.: 25/1/93) se estableció que las relaciones indi-
viduales de trabajo vigentes en las empresas, socie-
dades, establecimientos o haciendas productivas que 
se privaticen o se hubieran privatizado, dentro del ré-
gimen de la Ley 23.696, continuarán con el adquirente 
o el concesionario.

TITULO XII 
De la extinción del contrato de trabajo

CAPITULO I 
Del preaviso

Art. 231 (1) – Plazos. El contrato de trabajo no 
podrá ser disuelto por voluntad de una de las partes 
sin previo aviso o-en su defecto-indemnización además 
de la que corresponda al trabajador por su antigüedad 
en el empleo, cuando el contrato se disuelva por vo-
luntad del empleador.

El preaviso, cuando las partes no lo fijen en un 
término mayor, deberá darse con la anticipación si-
guiente:
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a) por el trabajador, de quince días;
b) por el empleador, de quince días cuando el 

trabajador se encontrare en período de prueba; de un 
mes cuando el trabajador tuviese una antigüedad en el 
empleo que no exceda de cinco años y de dos meses 
cuando fuere superior.

(1) Artículo sustituido por Ley 25.877, art. 3 (B.O.: 
19/3/04). El texto anterior decía:

“Artículo 231 (1) – Plazos. El contrato 
de trabajo no podrá ser disuelto por voluntad 
de una de las partes, sin previo aviso, o en su 
defecto indemnización, además de la que cor-
responda al trabajador por su antigüedad en 
el empleo, cuando el contrato se disuelva por 
voluntad del empleador. El preaviso, cuando las 
partes no lo fijen en un término mayor, deberá 
darse con la anticipación siguiente:

a) por el trabajador, de un mes;
b) por el empledor, de un mes cuando el 

trabajador tuviese una antigüedad en el em-
pleo que no exceda de 5 años y de 2 meses 
cuando fuere superior.

(1) Artículo modificado por la Ley 21.297 
(B.O.: 29/4/76)”.

PARAGUAI

Ley núm. 213, que establece el Código del 
Trabajo.

 (Gaceta Oficial, 29 de octubre de 1993, núm. 
105 bis, págs. 1-30.)

[Nota del editor: El nuevo Código del Trabajo 
deroga el sancionado en 1961, publicado en la Serie 
Legislativa, 1961-Par. 1. La ley núm. 213 fue aprobada 
por la Cámara de Diputados el 15 de junio de 1993, 
sancionada por la Cámara de Senadores el 29 de ju-
nio de 1993 y promulgada con fecha 29 de octubre 
de 1993.]

Art. 87. Cuando se trate de un contrato por tiem-
po indefinido, ninguna de las partes podrá terminarlo 
sin dar previo aviso a la otra, salvo lo dispuesto en los 
artículos 81 y 84 de este Código, conforme a las si-
guientes reglas:

a) cumplido el período de prueba hasta un año 
de servicio, 30 días de preaviso; 

b) de más de un año y hasta cinco años de an-
tigüedad, 45 días de preaviso; 

c) de más de cinco y hasta diez años de antigüe-
dad, 60 días de preaviso; y 

d) de más de diez años de antigüedad en ade-
lante, 90 días de preaviso. 

En el cómputo de la antigüedad se comprende-
rá el preaviso, si el trabajador prestó servicio durante 
ese tiempo.

VENEZUELA

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE VE-
NEZUELA 

Ley Orgánica del Trabajo
Artículo 104. Cuando la relación de trabajo por 

tiempo indeterminado finalice por despido injustifica-
do o basado en motivos económicos o tecnológicos, 
el trabajador tendrá derecho a un preaviso conforme 
a las reglas siguientes: 

a) Después de un (1) mes de trabajo ininterrum-
pido, con una semana de anticipación; 

b) Después de seis (6) meses de trabajo ininter-
rumpido, con una quincena de anticipación; 

c) Después de un (1) año de trabajo ininterrum-
pido, con un (1) mes de anticipación; 

d) Después de cinco (5) años de trabajo ininter-
rumpido, con dos (2) meses de anticipación; y 

e) Después de diez (10) años de trabajo ininter-
rumpido, con tres (3) meses de anticipaciónº 

Parágrafo único: En caso de omitirse el preaviso, 
el lapso correspondiente se computará en la antigüedad 
del trabajador para todos los efectos legales.

(À Comissão de Assuntos Sociais, – de-
cisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 113, DE 2009 

Estabelece que a ocupação das dire-
torias financeiras de empresas públicas e 
sociedades de economia mista federais é 
reservada a empregados das respectivas 
carreiras.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O cargo de diretor financeiro de empresas 

públicas e sociedades de economia mista federais é 
reservado a empregados das respectivas carreiras, 
cuja investidura no emprego público tenha decorrido 
de aprovação prévia em concurso público.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, consi-
dera-se diretor financeiro quem detiver, entre outras, 
uma ou mais das seguintes atribuições, ainda que sob 
delegação:

I – administrar os recursos financeiros da enti-
dade;

II – movimentar conta bancária da entidade;
III – constituir procurador com poderes para mo-

vimentar conta bancária da entidade;
IV – coordenar as atividades relacionadas aos 

controles e registros contábeis, orçamentários e finan-
ceiros da entidade;

V – regulamentar, coordenar ou supervisionar os 
serviços da tesouraria, do caixa e da contabilidade;
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VI – custodiar os bens e valores patrimoniais da 
entidade;

VII – mandar processar o pagamento dos empre-
gados e as contas de despesas da entidade, ordenan-
do sua liquidação.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O cargo de diretor financeiro de empresa estatal é de 
especial relevância e responsabilidade. Sem desqualificar 
os demais cargos da diretoria dessas entidades, conside-
ramos que a diretoria financeira, por suas características 
singulares, merece um tratamento diferenciado.

O bom exercício das atribuições da diretoria fi-
nanceira é primordial para o sucesso e, inclusive, a 
sobrevivência de qualquer empresa. Essa diretoria 
é reservada, em qualquer empreendimento, a quem 
detenha conhecimento profundo do funcionamento e 
das características do negócio. Os dirigentes dos se-
tores financeiros assumem maior projeção nos dias 
atuais, em que a má gestão financeira tem arruinado 
instituições sólidas. Temos visto grandes corporações 
se desintegrando da noite para o dia.

Nos termos da Constituição, a exploração de ati-
vidade econômica pelo Estado, por meio de empresas 
públicas e sociedades de economia mista, somente é 
admitida quando necessária aos imperativos da segu-
rança nacional ou a relevante interesse coletivo. Por 
outro lado, a prestação de serviço público por esses 
entes encontra justificação no próprio interesse público, 
quando essa opção for a mais adequada.

É preciso que se exija do responsável pela gestão 
financeira de uma empresa estatal não somente uma exce-
lente formação técnica. É necessário que possua profundas 
raízes, comprometimento e, ousamos afirmar, amor pela 
instituição. Por mais competente que seja, um tecnocrata 
do mercado – que, assim como aporta na empresa, dela 
pode arribar sem qualquer remorso – não possui o vínculo 
que, a nosso ver, é requisito para quem tenha a atribuição 
de gerir as finanças de uma empresa estatal.

Nos termos do inciso I do art. 37 da Lei Maior, 
os cargos, empregos e funções públicas são acessí-
veis aos brasileiros que preencham os requisitos es-
tabelecidos em lei. Não resta dúvida de que empresas 
públicas e sociedades de economia mista compõem 
a administração pública indireta, sendo-lhes aplicado 
o disposto no inciso I do art. 37. Vale dizer, cabe à lei 
estabelecer requisitos para a ocupação dos seus car-
gos, empregos e funções.

A propósito, acrescenta-se, ainda, que o art. 37, 
II, da Lei Maior, estabelece a regra do concurso pú-
blico para acesso aos cargos e empregos públicos, 

excepcionando dessa exigência “as nomeações para 
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação 
e exoneração”. Ora, se cabe à lei declarar os cargos 
em comissão de livre nomeação e exoneração, con-
trario sensu também cabe à lei declarar os cargos em 
comissão que não se submetem ao regime de total 
liberdade de nomeação e exoneração. No caso deste 
projeto de lei, a restrição é apenas para a nomeação, 
mas há cargos para os quais a lei previu limitações à 
exoneração. Exemplos clássicos são as diretorias de 
agências reguladoras.

Desse modo, esta proposição está em conformidade 
com a Constituição, porquanto estabelece como requisito 
– conforme a expressão do inciso I do art. 37 – para ocupar 
a diretoria financeira de empresa estatal ser funcionário de 
carreira da respectiva entidade. Lembramos, ainda, que o 
§ 7º do mesmo art. 37 da Carta Política preceitua que “a lei 
disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de 
cargo ou emprego da administração direta e indireta que 
possibilite o acesso a informações privilegiadas”.

Os diretores financeiros e demais dirigentes do 
setor financeiro das empresas estatais têm acesso a 
informações privilegiadas dessas entidades e dessa 
forma, por razões de conveniência e interesse público, 
tais dirigentes devem ser funcionários de carreira, dos 
quais, conforme já ressaltado, exige-se prévia aprova-
ção em concurso público (art. 37, II, da CF).

A atuação descentralizada do Estado, por meio 
de braços empresariais, associada à relevância da 
gestão financeira das entidades, nos demonstra que 
este projeto de lei está, portanto, revestido de lógica 
e razoabilidade.

Convictos da justiça, da relevância e do alcance 
social da proposição que apresentamos, bem como 
de seu elevado espírito cívico, pedimos o apoio dos 
nobres Senadores para sua aprovação.

Sala das Sessões, 25 de março de 2009. – 
Senador Jarbas Vasconcelos

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Os projetos lidos serão publicados e encaminhados 
às Comissões competentes.

Sobre a mesa projetos recebidos da Câmara dos 
Deputados que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 86, DE 2009  

(Nº 812/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autoriza-
ção à Associação de Difusão Comunitá-
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ria São Sebastião para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
São Sebastião da Lagoa de Roça, Estado 
da Paraíba.

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

taria nº 641 de 20 de novembro de 2007, que outorga 
autorização à Associação de Difusão Comunitária São 
Sebastião para executar, por 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de São Sebastião de Lagoa de Roça, Es-
tado da Paraíba.

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

MENSAGEM Nº 282, DE 2008

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XI1, combinado 

com o § 39, do art. 223, da Constituição, submeto ‘a 
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 411, de 24 de julho de 2007 – As-
sociação da Rádio Comunitária de Vitória do Xingu. no 
município de Vitória do Xingu – PA;

2 – Portaria nº 630, de 20 de novembro de 2007 
– Associação de Comunicação Comunitária de San-
dolândia, no município de Sandolândia – TO;

3 – Portaria nº 641, de 20 de novembro de 2007 
– Associação de Difusão Comunitária São Sebastião, 
no Município de São Sebastião de Lagoa de Roça – 
PB;

4 – Portaria nº 646, de 21 de novembro de 2007 
– Associação Rádio Comunitária Jacuípe FM, no Mu-
nicípio de Jacuípe – AL;

5 – Portaria nº 651, de 21 de novembro de 2007 
– Associação Comunitária Popular (ACOPOP), no mu-
nicípio de Urupá – RO;

6 – Portaria nº 652, de 21 de novembro de 2007 – 
Associação Comunitária de Ouriçangas, no Município 
de Ouriçangas – BA;

7 – Portaria nº 655, de 21 de novembro de 2007 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Relvado, no Município de Relvado – RS;

8 – Portaria nº 661, de 21 de novembro de 2007 – 
Associação da Rádio Comunitária Serrana Mangan6s, 
no município de Sena do Navio – AP;

9 – Portaria nº 678, de 30 de novembro de 2007 
– Associação Comunitária Nova União, no município 
de Nova União – RO;

10 – Portaria nº 679, de 30 de novembro de 2007 – 
Associação dos Comunicadores em Rádio Comunitária, 
Geração FM, no município de Vale do Paraíso – RO;

11 – Portaria nº 680, de 30 de novembro de 2007 
– Associação Beneficente Anjos da Paz, no município 
de Cujubim – RO;

12 – Portaria nº 686, de 6 de dezembro de 2007 
– Associação Beneficente dos Moradores de Itinga, 
no Município de Lauro de Preitas – BA;

13 – Portaria nº 711, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária Beneficente Santos Dumont, 
no Município de Redenção – PA;

14 – Portaria nº 731, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária de Radiodifusão Tenente 
Laurentino Cruz – RN, no Município de Tenente Lau-
rentino Cruz – RN;

15 – Portaria nº 733, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação dos Canoeiros e Pescadores de Aurelino 
Leal e Ubaitaba, no Município de Aurelino Leal – BA;

16 – Portaria nº 754, de 18 de dezembro de 2007 – 
Fundação Potiguar, no Município de Mossoró – RN;

17 – Portaria nº 759, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação Beneficente e Cultural Comunitária La-
marão, no Município de Pindobaçu – BA;

18 – Portaria nº 775, de 20 de dezembro de 2007 
– Associação dos Moradores da Malha Central de Su-
zano, no Município de Suzano – SP;

19 – Portaria nº 810, de 20 de dezembro de 2007 
– Associação Cultural Sena, denominada “ACS”, no 
município de Tangará da Serra – MT;

20 – Portaria nº 814, de 20 de dezembro de 2007 
– Sociedade Civil do Desenvolvimento Cultural e So-
cial do Município de Chã Preta, no município de Chã 
Preta – AL;

21 – Portaria nº 819, de 20 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária e Cultural de Goioxim, no 
município de Goioxim – PR;

22 – Portaria nº 837, de 20 de dezembro de 2007 
– Associação Rádio Comunitária e Cultural Buquei-
rão – FM 107.1 MHZ, no Município de Cícero Dantas 
– BA;

23 – Portaria nº 852, de 21 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária Alternativa FM, no município 
de Delmiro Gouveia – AL; e

24 – Portaria nº 867, de 24 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultu-
ra de Alfredo Chaves – ES, no Município de Alfredo 
Chaves – ES.

Brasília, 14 de maio de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.
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MC  Nº 525 EM

Brasília, 27 de novembro de 2007

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 
Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação de Difusão Comunitá-
ria São Sebastião, no Município de São Sebastião de 
Lagoa de Roça, Estado da Paraíba, explore o serviço 
de radiodifüsão 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 entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodiftisão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento 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 àintegração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53100.000.190/04, 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, – Helio Calisto da Costa.

PORTARIA Nº 641, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2007

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 92 e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo 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 Administrativo nº 53100.000.190/04 e do Pa-
recer/MC/Conjur/MGT/Nº 2.105– 1.08/2007, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação de 
Difusão Comunitária São Sebastião, com sede na 
Rua Faustino Moura, s/nº – 1º andar – Bairro Novo, no 
Município de São Sebastião de Lagoa de Roça, Esta-
do da Paraíba, 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 coorde-
nadas geográficas com latitude em 07° 06’ 29”S e 
longitude em 35° 52’ 11” 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. – Hélio Costa.

RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA 
E SEM CONCORRENTES

RELATÓRIO Nº 0224/2007/RADCOM/ 
DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53100.000190/04 protocoli-
zado em 10 de outubro de 2003.

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

Interessado: Associação de Difusão Comunitária São 
Sebastião, Município de São Sebastião de Lagoa de 
Roça, Estado da Paraíba.

I – Introdução

I. A Associação de Difusão Comunitária São Se-
bastião inscrita no CNPJ sob o número 05.893.972/0001-
76, no Estado da Paraíba, com sede na Rua Faustino 
Moura, S/Nº 10 Andar – Bairro Novo, Município de São 
Sebastião de Lagoa de Roça, dirigiu-se ao Senhor Mi-
nistro de Estado das Comunicações, conforme reque-
rimento datado de 30 de setembro de 2003 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.
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2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, termos do Aviso de Habilitação publi-
cado no Diário Oficial da União – Dou, de 26-1-2004, 
que contempla a localidade onde pretende instalar o 
seu transmissor, 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

-
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 pe-
tição de folha 1, bem como toda a documentação apre-
sentada 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 1/2004.

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 Rodrigues Coura, nº 56 
– Centro, no município de São Sebastião de Lagoa de 
Roça, Estado da Paraíba, de coordenadas geográficas 
em 7º6’10”S de latitude e 35º51’57”W de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, demons-
tra que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser confirmadas, pelo que se depreende da memória 
do documento de folhas 113 e 114, 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 coordenadas coincidentes com os levantamen-
tos do IBGE, compatibilização de distanciamento do 
canal, situação da estação em faixa de fronteira, en-
dereço 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 ob-
jeto de análise e conclusão por este Departamento, 
que constatou a possibilidade de aceitação dos novos, 
dados Ressalte-se que em relação ao item 15 do Ro-
teiro de Análise de Instalação da Estação de Radcom 
houve justificação às folhas 219.

7. Considerando a seleção desta requerente, 
bem como a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: apresentação 
da documentação elencada no subitem 7.1 alíneas b, c 
e i, da Norma Complementar nº 1/2004, comprovação 
de necessária alteração estatutária e Certidão Carto-
rária, tendo sido solicitada a apresentação do projeto 
técnico, em conformidade com o disposto no subitem 
12.1 e alíneas da citada Norma (fls. 160 a 211).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls 207, firmado 
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de 
verificação de instalação da estação, constatando-se 
conformidade com a Norma Complementar 1/2004, em 
especial as exigências inscritas em seu subitem 12.1 e 
alíneas, conforme observa-se nas folhas 219. 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 nº 1 a 211, dos autos, corres-nº 1 a 211, dos autos, corres-1 a 211, 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 
e pressupostos da Norma Complementar nº 

1/2004;
 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;

 Projeto Técnico confonne disposto no 
subitem 12.1 e alíneas da Norma Comple-
mentar 1/2004;

 declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
nas alíneas h, i e j da Norma Complementar 
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01/2004 e ainda, demais declaração e docu-
mentos, requeridos com intuito de confirmar 
alguns dados informados;

III – Conclusão

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:

Associação de Difusão Comunitária São Se-
bastião;

estúdio
Rua Faustino Moura, S/Nº – 1º Andar – Bairro 

Novo, município de São Sebastião de Lagoa de Roça, 
Estado da Paraíba.

07º06’29” de latitude e 35º52’11” de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 219, bem como 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 207 que se 
referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação de Difusão Co-
munitária São Sebastião, 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 
53100.000190/04 de 10 de outubro de 2003. 

Brasília, 10 de setembro de 2007.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 87, DE 2009  

(Nº 817/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária Rural Henriqueta 
Veloso para executar serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de Felício dos 
Santos, Estado de Minas Gerais.

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

Portaria nº 507 de 13 de setembro de 2007, que ou-
torga autorização à Associação Comunitária Rural 
Henriqueta Veloso para executar, por 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Felício dos Santos, Estado 
de Minas Gerais.

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

MENSAGEM Nº 280

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 209, de 12 de junho de 2003 – 
Associação Comunitária Córrego Fundo – ACCF, na 
cidade de Peçanha – MG;

2 – Portaria nº 411, de 8 de setembro de 2005 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Canaã, no Município de Canaã – MG;

3 – Portaria nº 588, de 15 de setembro de 2006 
– Associação Cultural Comunitária Por do Sol, no Mu-
nicípio de Várzea Paulista – SP;

4 – Portaria nº 702, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária de Desenvolvimento Artís-
tico e Cultural de Sorriso – ACODESO, no Município 
de Sorriso – MT;

5 – Portada nº 734, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Cultural de Difusão Comunitária Livre FM, 
na cidade do Núcleo Bandeirante – DF;

6 – Podaria nº 748, de 24 de outubro de 2006 – 
Associação dos Moradores Amigos de Cabrália Pau-
lista, no Município de Cabrália Paulista – SP;

7 – Portaria nº 127, de 11 de abril de 2007 – As-
sociação Comunitária Beneficente Rioclarense, no 
Município de São José do Rio Claro – MT;

8 – Podaria nº 129, de 11 de abril de 2007 – Fun-
dação Educativa Cultural Sebastião Osvaldo Costa – 
FECUSOCT, no Município de Araçu – GO;

9 – Podaria nº 256, de 29 de maio de 2007 – 
Associação Comunitária Excelsior, no Município de 
Araçatuba – SP;

10 – Portaria nº 331, de 19 de junho de 2007 – 
Associação Beneficente e Cultural Comunitária Tropi-
cal, no Município de Patrocínio – MG;
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11 – Portaria nº 364, de 28 de junho de 2007 – 
Associação Comunitária Renascer, no Município de 
Alto Alegre – RS;

12 – Portaria nº 412, de 24 de julho de 2007 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Verê, no 
Município de Veré – PR;

13 – Portaria nº 423, de 24 de julho de 2007 – As-
sociação Comunitária Beneficente de Cruzeiro de For-
taleza, no Município de Cruzeiro de Fortaleza – MG;

14 – Portaria nº 424, de 24 de julho de 2007 – 
Associação Comunitária Renascer, no Município de 
Mar Vermelho – AL;

15 – Portaria nº 444, de 9 de agosto de 2007 – 
Associação de Radiodifusão Coronel, no Município de 
Coronel Domingos Soares – PR;

16 – Portaria nº 485, de 24 de agosto de 2007 – 
Associação Comunitária de Ação e Desenvolvimento 
Cultural de Radiodifusão de Durandé, no Município de 
Durandé – MG;

17 – Portada nº 507, de 13 de setembro de 2007 
– Associação Comunitária Rural Henriqueta Veloso, no 
Município de Felício dos Santos – MG;

18 – Podaria nº 513, de 13 de setembro de 2007 
– Associação Princesa de Rádio Comunitária, no Mu-
nicípio de Juruena – MT;

19 – Portaria nº 546, de 27 de setembro de 2007 
– Associação de Radiodifusão Comunitária de Colméia 
– TO, no Município de Colméia – TO;

20 – Podaria nº 584, de 16 de outubro de 2007 
– Associação para a Divulgação, Desenvolvimento Co-
munitário e Bem-Estar de Campinas do Sul – ADIVUL-
GAM, no Município de Campinas do Sul – RS;

21 – Portaria nº 589, de 16 de outubro de 2007 
– Associação Cultural e Esportiva de Nova Maringá – 
ACENOMÃ, no Município de Nova Maringá – MT;

22 – Portada nº 591, de 16 de outubro de 2007 
– Associação do Movimento de Radiodifusão Alter-
nativo de São Martinho, no Município de São Mani-
nho – RS; e

23 – Portaria nº 593, de 16 de outubro de 2007 
– Associação Comunitária de Defesa dos Cidadãos 
Castanheirenses – ACODEC, no Município de Cas-
tanheiras – RO.

Brasília, 14 de maio de 2008 – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 404 EM

Brasília, 26 de setembro de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Encaminho a Vossa Excelência Podaria de 
Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a Associação Comunitária Rural Henrique 

Veloso, no Município de Felicio dos Santos, Estado 
de Minas Gerais, explore os serviços de radiodifusão 
comunitária, em conformidade com o caput do art. 
223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de feve-
reiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento 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 
meio de informações benéficas a todos os segmentos 
e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53710.001136/2000, 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, – Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 507, DE 13 DE SETEMBRO DE 2007

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 99 e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, e na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 53710.001136/2000 e do Pa-
recer/MC/CONJUR/CEL/Nº 1162– 1.08/2007, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização a Associação Comu-
nitária Rural Henriqueta Veloso, com sede na Praça 
Sagrado Coração, nº  57, centro, no Município de Felí-
cio dos Santos, Estado de Minas Gerais, 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.
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Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 18º4’40”S e longitude em 
43º14’50”W, utilizando a frequência 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. – Hélio Costa.

RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA  
E SEM CONCORRENTES

RELATÓRIO Nº 309/2006/ RADCOM/ 
DOS/SSCE/MC

Referência: Processo n 9 53710.001.136/00 protoco-protoco-
lizado em 3 de outubro de 2000.

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

Interessado: Associação Comunitária Rural Henrique-
ta Veloso, município de Feudo dos Santos, Estado de 
Minas Gerais.

I – Introdução

1. A Associação Comunitária Rural Henriqueta Ve-
loso, inscrita no CNPJ 02.801.784/0001-82, no Estado 
de Minas Gerais, com sede na Praça Sagrado Coração 
de Jesus, n0 57, Centro, município de Felício dos Santos, 
dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comuni-
cações, conforme requerimento datado de 29-9-2000 
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 – DOUde 27-10-2005 que contempla a locali-
dade onde pretende instalar o seu transmissor, 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

-
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 pe-
tição de folha 1, bem como toda a documentação apre-
sentada 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 Nonna Complementar nº 1/2004.

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 Praça Sagrado Coração, nº 57, 
no município de Felício dos Santos, Estado de Minas 
Gerais, de coordenadas geográficas em 18º04’40”S 
de latitude e 43º 14’50”W de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, demons-
tra que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 116 e 117, denominado de “Ro-
teiro de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez 
trata de outros dados, quais sejam: infonnaçâes sobre 
geração de coordenadas geográticas, instruç5es 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 arrua-
mento, endereços da sede e do sistema irradiante, ou-
tros dados e conclusão. Ressalte-se que em relação ao 
item 15 do Roteiro de Análise de Instalação da Estação 
de Radcom, as coordenadas geográficas do local de 
instalação são as mesmas do aviso que toma público 
a relação das entidades selecionadas para a prestação 
do serviço conforme indicado nas fls. 183.

7. Considerando a seleção desta requerente, 
bem como a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendBncias passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: apresentação 
da documentação elencada no subitem 7.1 alíneas 
“c”, “d”, “g” e “i” da Norma Complementar nº 1/2004, 
comprovação de necessária alteração estatutária e 
declaração do endereço da sede, tendo sido solicitada 
a apresentação do projeto técnico, em conformidade 
com o disposto no subitem 12.1 e alíneas da citada 
Norma (fis. 122 a 181).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o “For-
mulário de lnformaçôes Técnicas” – fls. 175, firmado pelo 
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engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de verifica-
ção de instalação da estação, constatando-se conformidade 
com a Norma Complementar nº 1/2004, em especial as 
exigências inscritas em seu subitem 12.1 e alineas, con-
forme observa-se nas folhas 183. Ressaltamos que nestes 
documentos constam as seguintes informações: identifi-
cação 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 irradiada 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 181, dos autos, corresponde 
ao que se segue:

em conformidade com os preceitos dipostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finalidades 
e requisitos da Lei nº 9.612/1998 e pressupostos 
da Norma Complementar no 1/2004;

dos dirigentes, devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades e requisitas da Lei nº 9.612/1998;

nacionalidade dos dirigentes;

requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

subitem 12.1 e alíneas da Norma Comple-
mentar 1/2004;

quadro administrativo da requerente, demonstrando 
a sua regularidade, conforme indicado nas alíneas 
“h”, “i” e “j” da Norma Complementar 1/2004 e ainda, 
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 Radiodiffisão 
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:

Associação Comunitária Rural Henriqueta Ve-
loso;

estúdio
Praça Sagrado Coração, nº 57, Centro, município 

de Felício dos Santos, Estado de Minas Gerais.

18º04’40” de latitude e 43º14’50” de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 183, bem como 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 175 e que 
se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimen-
to do pedido formulado pela Associação Comunitária 
Rural Henriqueta Veloso, no sentido de conceder-lhe a 
autorização para a exploração de serviço de radiodifu-
são comunitária, na localidade pretendida, dentro das 
condições circunscritas no Processo Adiministrativo nº 
53710.001.136/00 de 3 de outubro de 2000. 

Brasilia, 15 de dezembro de 2006. 

De acordo.
Á Consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviço.
Brasilia, 15 de dezembro de 2006. – Sibela 

Leandra Portalla Matias Cordenadora Geral.
De acordo.
Á Consideração do Senhor Secretário de Serviço 

de Comunicação Eletrônica.
Brasilia,    de dezembro de 2006. – Carlos Alberto 

Freire Resende Diretor do Departamento de Outorga 
de Serviços.

Aprovo o Relatorio nº 0309/2006/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminha-se á Consultoria Jurídia para 
exame e parecer.

Brasilia    de dezembro de 2006. – Zilda Beatriz 
S. de Campos Abreu, Secretario de serviços de Co-
municação Eletrônica Interina.

(À Comissão de Ciência,Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 88, DE 2009 

(Nº 818/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autoriza-
ção à Associação Comunitária de Ação e 
Desenvolvimento Cultural de Radiodifusão 
de Durandé para executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Durandé, 
Estado de Minas Gerais.

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

Portaria nº 485 de 24 de agosto de 2007, que outorga 
a autorização à associação Comunitária de Ação e 
Desenvolvimento Cultural de Radiodifusão de Duran-
dé para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Durandé, Estado de Minas Gerais.

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

MENSAGEM Nº 280, DE 2008 

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 209, de 12 dezembro de 2003 – 
Associação Comunitária Córrego Fundo – ACCF, na 
cidade de Peçanha – MG;

2 – Portaria nº 411, de 8 de setembro de 2005 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Canaã, no município de Canaã – MG;

3 – Portaria nº 588, de 15 de setembro de 2006 
– Associação Cultural Comunitária Por do Sol, no mu-
nicípio de Várzea Paulista – SP;

4 – Portaria nº 702, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária de Desenvolvimento Artís-
tico e Cultural de Sorriso – ACODESO, no município 
de Sorriso – MT;

5 – Portaria nº 734, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Cultural de Difusão Comunitária Livre FM, 
na cidade do Núcleo Bandeirante – DF;

6 – Portaria nº 748, de 24 de outubro de 2006 – 
Associação dos Moradores Amigos de Cabrália Pau-
lista, no município de Cabrália Paulista – SP;

7 – Portaria nº 127, de 11 de abril de 2007 – As-
sociação Comunitária Beneficente Rioclarense, no 
município de São José do Rio Claro – MT;

8 – Portaria nº 129, de 11 de abril de 2007 – Fun-
dação Educativa Cultural Sebastião Osvaldo Costa – 
FECUSOCT, no município de Araçu – GO;

9 – Portaria nº 256, de 29 de maio de 2007 – 
Associação Comunitária Excelsior, no município de 
Araçatuba – SP;

10 – Portaria nº 331, de 19 de junho de 2007 – 
Associação Beneficente e Cultural Comunitária Tropi-
cal, no município de Patrocínio – MG;

11 – Portaria nº 364, de 28 de junho de 2007 – 
Associação Comunitária Renascer, no município de 
Alto Alegre – SP;

12 – Portaria nº 412, de 24 de julho de 2007 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Verê, no 
Município de Verê – PR;

13 – Portaria nº 423, de 24 de julho de 2007 – As-
sociação Comunitária Beneficente de Cruzeiro de For-
taleza, no Município de Cruzeiro de Fortaleza – MG;

14 – Portaria nº 424, de 24 de julho de 2007 – 
Associação Comunitária Renascer, no município de 
Mar Vermelho – AL;

15 – Portaria nº 444, de 9 de agosto de 2007 – 
Associação de Radiodifusão Coronel, no município de 
Coronel Domingos Soares – PR;

16 – Portaria nº  485, de 24 de agosto de 2007 – 
Associação Comunitária de Ação e Desenvolvimento 
Cultural de Radiodifusão de Durandé, no município de 
Durandé – MG;

17 – Portaria nº 507, de 13 de setembro de 2007 
– Associação Comunitária Rural Henriqueta Veloso, no 
município de Felício dos Santos – MG;

18 – Portaria nº 513, de 13 de setembro de 2007 
– Associação Princesa de Rádio Comunitária, no mu-
nicípio de Juruena – MT;

19 – Portaria nº 546, de 27 de setembro de 2007 
– Associação de Radiodifusão Comunitária de Colméia 
– TO, no município de Colméia – TO;

20 – Portaria nº 584, de 16 de outubro de 2007 
– Associação para a Divulgação, Desenvolvimento Co-
munitário e Bem Estar de Campinas do Sul – ADIVUL-
GAM, no município de Campinas do Sul – RS;

21 – Portaria nº 589, de 16 de outubro de 2007 
– Associação Cultural e Esportiva de Nova Maringá – 
ACENOMA, no município de Nova Maringá – MT;

22 – Portaria nº 591, de 16 de outubro de 2007 
– Associação do Movimento de Radiodifusão Alter-
nativo de São Martinho, no município de São Marti-
nho – RS; e

23 – Portaria nº 593, de 16 de outubro de 2007 
– Associação Comunitária de Defesa dos Cidadãos 
Castanheirenses – ACODEC, no município de Cas-
tanheiras – RO.

Brasília, 14 de maio de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.
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MC Nº 385 EM

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

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a Associação Comunitária de Ação e Desenvolvi-
mento Cultural de Radiodifusão de Durandé, no Muni-
cípio de Durandé, 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.  A entidade requereu ao Ministério das Comunica-

ções sua inscrição para prestar o serviço de radiodifusão 
comunitária, cuja documentação inclui manifestação de 
apoio da comunidade, numa demonstração de receptivi-
dade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, 
de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimen-
tação 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 
meio de informações benéficas a todos os segmentos 
e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 

53000.018519/05, 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, – Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 485, DE 24 DE AGOSTO DE 2007

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, e na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 53000.018519/05 e dá Pare-
cer/MC/CONJUR/PAS/Nº1307 –1.08/2007, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização a Associação Co-
munitária de Ação e Desenvolvimento Cultural de Ra-
diodifusão de Durandé, com sede na Rua Agostinho 
Feitosa, nº 415 – 2º andar – Centro, no Município de 
Durandé, Estado de Minas Gerais 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 20º12’9”S e longitude em 
41º47’53”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. – Hélio Costa.

RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA  
E SEM CONCORRENTES 

RELATÓRIO Nº 46/2007/ RADCOM/ 
DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53000.018.519/2005 proto-
colizado em 19 de abril de 2005

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

Interessado: Associação Comunitária de Ação e De-
senvolvimento Cultural de Radiodifusão de Durandé, 
Estado de Durandé, Estado de Minas Gerais.

I – Introdução

1. A Associação Comunitária de Ação e Desenvol-
vimento Cultural de Radiodifusão de Durandé, inscrita 
no CNPJ sob o número 07.021.531/0001-00, no Estado 
de Minas Gerais, com sede na Rua Agostinho Feitosa, 
nº 415, 2º andar, Centro, município de Durandé, dirigiu-
se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, 
conforme requerimento datado de 22/03/2005 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 03 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 – DOUde 27-10-2005 que contempla a locali-
dade onde pretende instalar o seu transmissor, 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

-
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 
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do pleito formulado pela requerente, de acordo com pe-
tição de folha 1, bem como toda a documentação apre-
sentada 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 1/2004.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em área 
abrangida pelo círculo de raio igual á 1 km, com centro 
localizado na Rua Agostinho Feitosa, nº 415, 2º andar, 
Centro, no município de Durandé, Estado de Minas 
Gerais, de coordenadas geográficas em 20º12’10”S 
de latitude e 41º47’54”W de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, demons-
tra que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 76 e 77, 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 foral, 
a entidade apontou novas coordenadas, o que foi ob-
jeto de análise e conclusão por este Departamento, 
que constatou a possibilidade de aceitação dos novos 
dados. Ressalte-se que em relação ao item 15 do Ro-
teiro de Análise de Instalação da Estação de RadCom, 
houve justificativa às fls. 159.

7. Considerando a seleção desta requerente, 
bem como a documentação que foi encaminhada 
pela requerente, constataram-se pendências pas-
síveis do cumprimento das seguintes exigências: 
apresentação da documentação elencada no subitem 
7.1 alíneas d, e, h, i e j da Norma Complementar nº 
1/2004, certidão cartorária comprovando o devido 
registro da ata de fundação da entidade e da ata de 
5-8-2006, esclarecimentos sobre a real composição 
da diretoria executiva da entidade, ata de definição 
da real denominação da entidade e comprovação de 
necessária alteração estatutária, tendo sido solicitada 
a apresentação do projeto técnico, em conformidade 
com o disposto no subitem 12.1 e alíneas da citada 
Norma (fls. 85 a 157).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 133 e 134, 
firmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o 
roteiro de verificação de instalação da estação, cons-

tatando-se conformidade com a Norma Complementar 
nº 1/2004, em especial as exigências inscritas em seu 
subitem 12.1 e alíneas, conforme observa-se nas folhas 
159. Ressaltamos que nestes documentos constam 
as seguintes informações: identificação da entidade; 
os endereços da sede administrativa e de localização 
do transmissor, sistema irradiante e estúdio; caracte-
rísticas técnicas dos equipamentos (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.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 157, 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 finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98 e pressu-
postos da Norma Complementar nº 1/2004;

 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;

 Projeto Técnico conforme disposto no 
subitem 12.1 e alíneas da Norma Complemen-
tar nº 1/2004;

 declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
nas alíneas h, i e j da Norma Complementar 
1/2004 e ainda, demais declarações e docu-
mentos requeridos com intuito de confirmar 
alguns dados informados;

III – Conclusão

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 Comunitária de Ação e Desenvolvi-

mento Cultural de Radiodifusão de Durandé;
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 localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Agostinho Feitosa, nº 415, 2° andar, Centro, 
Município de Durandé, Estado de Minas Gerais.

 coordenadas geográficas 
20°12’09” de latitude e 41°47’53” de longitude, 

correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação – fls. 159, bem como 
– Formulário de Informações Técnicas – fls. 133 e 134 
e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação Comunitária de 
Ação e Desenvolvimento Cultural de Radiodifusão de 
Durandé, 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 53000.018.519/05 
de 19 de abril de 2005.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 7 de fevereiro de 2007. – Alexandra 

Luciana Costa, Coordenador-Geral
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 28 de agosto de 2007. – Carlos Alberto 

Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga 
de Serviços

Aprovo o Relatório nº 46/2007/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, de fevereiro de 2007. – Zilda Beatriz S. 
de Campos Abreu, Secretária de Serviços de Comu-
nicação Eletrônica

(À Comissão de Ciência,Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 89, DE 2009 

(Nº 819/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Beneficente e Cultural Co-
munitária Tropical para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Patrocínio, no Estado de Minas Gerais.

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

taria nº 331 de 19 de junho de 2007, que outorga auto-
rização à associação beneficente e cultura comunitária 
tropical para executar, por 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão na cidade de 
Patrocínio, Estado de Minas Gerais.

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

MENSAGEM Nº 280, DE 2008 

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 209, de 12 de junho de 2003 – 
Associação Comunitária Córrego Fundo – A.C.C.F., na 
cidade de Peçanha – MG;

2 – Portaria nº 411, de 8 de setembro de 2005 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Canaã, no Município de Canaã – MG;

3 – Portaria nº 588, de 15 de setembro de 2006 
– Associação Cultural Comunitária Por do Sol, no Mu-
nicípio de Várzea Paulista – SP;

4 – Portaria nº 702, de 23 de outubro de 2006 – Asso-
ciação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural 
de Sorriso – ACODESO, no Município de Sorriso – MT;

5 – Portaria nº 734, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Cultural de Difusão Comunitária Livre FM, 
na cidade do Núcleo Bandeirante – DF;

6 – Portaria nº 748, de 24 de outubro de 2006 – 
Associação dos Moradores Amigos de Cabrália Pau-
lista, no Município de Cabrália Paulista – SP;

7 – Portaria nº 127, de 11 de abril de 2007 – As-
sociação Comunitária Beneficente Rioclarense, no 
Município de São José do Rio Claro – MT;

8 – Portaria nº 129, de 11 de abril de 2007 – Fun-
dação Educativa Cultural Sebastião Osvaldo Costa – 
FECUSOCT, no Município de Araçu – GO;

9 – Portaria nº 256, de 29 de maio de 2007 – 
Associação Comunitária Excelsior, no Município de 
Araçatuba – SP;
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10 – Portaria nº 331, de 19 de junho de 2007 – 
Associação Beneficente e Cultural Comunitária Tropi-
cal, no Município de Patrocínio – MG;

11 – Portaria nº 364, de 28 de junho de 2007 – 
Associação Comunitária Renascer, no Município de 
Alto Alegre – SP;

12 – Portaria nº 412, de 24 de julho de 2007 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Verê, no 
Município de Verê – PR;

13 – Portaria nº 423, de 24 de julho de 2007 – As-
sociação Comunitária Beneficente de Cruzeiro de For-
taleza, no Município de Cruzeiro de Fortaleza – MG;

14 – Portaria nº 424, de 24 de julho de 2007 – 
Associação Comunitária Renascer, no Município de 
Mar Vermelho – AL;

15 – Portaria nº 444, de 9 de agosto de 2007 – 
Associação de Radiodifusão Coronel, no Município de 
Coronel Domingos Soares – PR;

16 – Portaria nº 485, de 24 de agosto de 2007 – 
Associação Comunitária de Ação e Desenvolvimento 
Cultural de Radiodifusão de Durandé, no Município de 
Durandé – MG;

17 – Portaria nº 507, de 13 de setembro de 2007 
– Associação Comunitária Rural Henriqueta Veloso, no 
Município de Felício dos Santos – MG;

18 – Portaria nº 513, de 13 de setembro de 2007 
– Associação Princesa de Rádio Comunitária, no Mu-
nicípio de Juruena – MT;

19 – Portaria nº 546, de 27 de setembro de 2007 
– Associação de Radiodifusão Comunitária de Colméia 
– TO, no Município de Colméia – TO;

20 – Portaria nº 584, de 16 de outubro de 2007 
– Associação para a Divulgação, Desenvolvimento Co-
munitário e Bem Estar de Campinas do Sul – ADIVUL-
GAM, no Município de Campinas do Sul – RS;

21 – Portaria nº 589, de 16 de outubro de 2007 
– Associação Cultural e Esportiva de Nova Maringá – 
ACENOMA, no Município de Nova Maringá – MT;

22 – Portaria nº 591, de 16 de outubro de 2007 
– Associação do Movimento de Radiodifusão Alter-
nativo de São Martinho, no Município de São Marti-
nho – RS; e

23 – Portaria nº 593, de 16 de outubro de 2007 
– Associação Comunitária de Defesa dos Cidadãos 
Castanheirenses – ACODEC, no Município de Cas-
tanheiras – RO.

Brasília, 14 de maio de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 261 EM

Brasília, 3 de julho de 2007

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

ga de Autorização e respectiva documentação para que 
a entidade Associação Beneficente e Cultural Comunitá-
ria Tropical, no Município de Patrocínio, 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. A entidade requereu ao Ministério das Comunica-
ções sua inscrição para prestar o serviço de radiodifusão 
comunitária, cuja documentação inclui manifestação de 
apoio da comunidade, numa demonstração de receptivi-
dade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, 
de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimen-
tação 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 
meio de informações benéficas a todos os segmentos 
e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
contando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.044845/2003, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

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

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA 331, DE 19 DE JUNHO DE 2007

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso de 
suas atribuições, considerando o disposto no inciso II do 
art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de Radiodi-
fusão Comunitária, aprovado pelo 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 
Administrativo nº 53000.044845/2003 e do PARECER/
MC/CONJUR/MGT/Nº 977 – 1.08/2007, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Bene-
ficente e Cultural Comunitária Tropical, com sede na 
Alameda das Sucupiras – nº 3241, Bairro Morada Nova, 
no município de Patrocínio, Estado de Minas Gerais, 
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 18º55’46”S e longitude em 
46º57’42”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.
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Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA 
E COM CONCORRENTES 

RELATÓRIO Nº 298/2006/RADCOM/DOS/SSCEMC

Referência: Processo nº53000.044.845/2003

Protocolizado em 17 de dezembro de 2003.

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

Interessado: Associação Beneficente e Cultural Co-
munitária Tropical, município de Patrocínio, Estado de 
Minas Gerais.

I – Introdução

1. A Associação Beneficente e Cultural Co-
munitária Tropical, inscrita no CNPJ sob o número 
01.542.635/0001-83, no Estado de Minas Gerais, com 
sede na Alameda das Sucupiras, n.° 3241, Bairro Mo-
rada Nova, no município de Patrocínio, dirigiu-se ao 
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, confor-
me requerimento datado de 12-9-2003, 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 aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente baseado nos termos do Aviso de Ha-
bilitação publicado no Diário Oficial da União – DOU 
de 27-10-2005 que contempla a localidade onde pre-
tende instalar o seu transmissor, assim come a 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 
outra entidade foi objeto de exame por parte do Depar-
tamento de Outorga de Serviços, vez que apresentou 
sua solicitação para a mesma área de interesse, tendo 
sido seus processo devidamente analisado e arquivado. 
O motivo do arquivamento, bem como a indicação da 
relação constando os respectivos nome e processo, 
se encontram abaixo explicitada:

a) Fundação Cultural e Comunitária Caiapó – Pro-
cesso n° 53710.000.759/99, arquivado pelos seguintes 
fatos e fundamentos: constatou-se que a requerente 
não se caracteriza como entidade comunitária, pois não 
visa o atendimento de toda a parcela da comunidade, 
diante do fato de que impõe restrições ao ingresso de 
associados, conforme comunicado à entidade por meio 
do oficio n° 831, datado de 26-1-2001, cuja cópia do 
oficio e respectivo AR Postal se encontram anexos. 
Saliente-se que, frente a ciência do arquivamento dos 
autos, a entidade não apresentou solicitação para re-
consideração desta decisão.

II – Relatório

-
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 nº 1/2004, de 26-1-2004.

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 Rui Barbosa, n° 1.621, Sala 5, 
no município de Patrocínio, Estado de Minas Gerais, 
de coordenadas geográficas em 18°55’44”S de latitude 
e 46°59’49”W de longitude. Estas coordenadas foram 
alteradas, antes mesmo da primeira análise mediante 
solicitação datada de 8-11-2005 (Fls. 116 a 119).

6. A análise técnica inicial desenvolvida, demons-
tra que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 256 e 257, 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, 
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. Ressalte-se que em relação ao item 
15 do Roteiro de Análise de Instalação da Estação de 
RadCom, houve justificativa às fls. 313.

7. Considerando a seleção desta requerente bem 
como a documentação que foi encaminhada pela reque-
rente, constataram-se pendências passíveis do cumpri-
mento das seguintes exigências: apresentação da docu-
mentação elencada no subitem 7.1 alíneas “a” e “c” da 
Norma Complementar nº 01/2004, comprovação de ne-
cessária alteração estatutária e cópia do CNPJ retificado 
da requerente, tendo sido solicitada a apresentação do 
projeto técnico, em conformidade com o disposto no su-
bitem 12.1 e alíneas da citada Norma (fls. 269 a 311).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” - fls. 299, firmado 
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de 
verificação de instalação da estação, constatando-se 
conformidade com a Norma Complementar nº 01/2004, 
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em especial as exigências inscritas em seu subitem 12.1 
e alíneas, conforme observa-se nas folhas 313. 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 irradiada e 
intensidade de campo no limite diagramas de irradiação 
do sistema irradiante e características elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legisla-
ção específica e contida nos autos especificamente no 
intervalo de folhas 01 a 311, dos autos, corresponde 
ao que se segue:

em conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finalida-
des e requisitos da Lei 9.612/98 e pressupostos 
da Norma Complementar nº 01/2004; 

-
ções dos dirigentes, devidamente registradas 
e em conformidade com os preceitos dispostos 
no código Civil Brasileiro e adequados às fina-
lidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

e nacionalidade dos dirigentes;

requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

subitem 12.1 alíneas da Norma Complemen-
tar 01/2004;

quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
nas alíneas “h”, “i” e j” da Norma Complementar 
01/2004 e ainda, demais declarações e docu-
mentos 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:

Associação Beneficente e Cultural Comunitária 
Tropical;

e estúdio
Avenida Faria Pereira, nº 1.347, Bairro das Nações, 

Município de Patrocínio, Estado de Minas Gerais;

18º55’46” de latitude e 46º57’42” de longitude, 
correspondentes aos dados, dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 313, bem como 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 299 e que 
se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação Beneficente e Cul-
tural Comunitária Tropical, 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 
53000.044.845/03 de 17 de dezembro de 2003.

Brasília, 30 de novembro de 2006.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 90, DE 2009 

(Nº 832/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão à 
Gráfica e Editora Diário do Sudoeste Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada na cidade de 
Ibicuí, Estado da Bahia.

    77ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2009



06640 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2009

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

taria nº 310 de 24 de agosto de 2004, que outorga per-
missão à Gráfica e Editora Diário do Sudoeste Ltda., 
para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Ibicuí, Estado da Bahia.

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

MENSAGEM Nº 186, DE 2009

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 Comuni-
cações, permissões às entidades abaixo relacionadas 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 153, de 4 de junho de 2003 – Rádio 
e TV Sucesso Ltda., na cidade de Varzelândia – MG;

2 – Portaria nº 156, de 4 de junho de 2003 – Rádio 
FM Serrote Ltda., na cidade de Castelo do Piauí – PI;

3. Portaria nº 163, de 4 de junho de 2003 – Rádio 
Três Climas Ltda., na cidade de Assaré – CE;

4 – Portaria nº 172, de 4 de junho de 2003 – Rá-
dio Ultra FM Ltda., na cidade de Maricá – RJ;

5 – Portaria nº 177, de 4 de junho de 2003 – Rá-
dio Amiga FM de Chapeai Ltda., na cidade de Tapu-
rah – MT;

6 – Portaria nº 184, de 4 de junho de 2003 – Iva-
nov Comunicação e Participações Ltda., na cidade de 
São João do Jaguaribe – CE;

7 – Portaria nº 185, de 4 de junho de 2003 – Iva-
nov Comunicação e Participações Ltda., na cidade de 
Viçosa do Ceará – CE;

8 – Portaria nº 186, de 4 de junho de 2003 Iva-
nov Comunicação e Participações Ltda., na cidade de 
Uruburetama – CE;

9 – Portaria nº 188, de 4 de junho de 2003 – 
Sistema Maior de Radiodifusão Ltda., na cidade de 
Martinópole – CE;

10 – Portaria nº 310, de 24 de agosto de 2004 
– Gráfica e Editora Diário do Sudoeste Ltda., no mu-
nicípio de Ibicuí – BA;

11 – Portaria nº 395, de 3 de novembro de 2004 
– Alvorecer Comunicações Ltda., no município de Bom 
Jesus de Goiás – GO;

12 – Portaria nº 254, de 9 de maio de 2005 – Rádio 
Mar Grosso de São José do Norte Ltda., no município 
de São José do Norte – RS;

13 – Portaria nº 325, de 6 de julho de 2005 – Sis-
tema Teixeira Carvalho Oliveira de Comunicações Ltda., 
no município de Santana da Boa Vista – RS;

14 – Portaria nº 526, de 10 de novembro de 2005 
– Sistema de Comunicação Anel do Brejo Ltda., no 
município de Baraúna – PB;

15 – Portaria nº 203, de 3 de abril de 2006 – Ama-
zônia Comunicação e Radiodifusão Ltda., no município 
de Novo Repartimento – PA;

16 – Portaria nº 233, de 24 de abril de 2006 – 
Rede Norte de Comunicação Ltda., no município de 
Santa Maria do Pará – PA;

17 – Portaria nº 234, de 24 de abril de 2006 – 
Rede Norte de Comunicação Ltda., no município de 
Mocajuba – PA;

18 – Portaria nº 235, de 24 de abril de 2006 – Eco 
FM Ltda., no município de Ibiapina – CE;

19 – Portaria nº 535, de 13 de setembro de 2006 
– Genoa FM Ltda., no município de Siqueira Campos 
– PR;

20 – Portaria nº 604, de 21 de setembro de 2006 
– 102,3 FM Comunicação Ltda., no município de Bon-
fimópolis – GO;

21 – Portaria nº 635, de 21 de setembro de 2006 
– Indústrias Gráficas o Estado Ltda., no município de 
Araçatuba – SP;

22 – Portaria nº 966, de 20 de novembro de 2006 
– Estação Plaza Rádio FM Ltda., no município de Aju-
ricaba – RS; e

23 – Portarias nº 382, de 13 de julho de 2007 
– Empresa de Radiodifusão Estrela Dalva Ltda., no 
município de Santa Bárbara D’Oeste – SP.

Brasília, 8 de abril de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva

MC Nº 238 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 51/2000-SSR/
MC, com vistas à implantação de uma estação de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade 
de Ibicuí, Estado da Bahia.

2. A Comissão Especial de Licitação, criada pela 
Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e suas 
alterações, depois de analisar a documentação de ha-
bilitação 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 específica 
de radiodifusão, concluiu que à Gráfica e Editora Diário 
do Sudoeste Ltda., (Processo nº 53640.000353/2000) 
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos ter-
mos 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 
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efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, 
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Eunício Lopes de Oliveira

PORTARIA Nº 310, DE 24 DE AGOSTO DE 2004

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 53640.000353/2000, Concorrência nº 
51/2000-SSR/MC, e do Parecer/MC/Conjur/MGT/Nº 
1138-2.29/2004, de 3 de agosto de 2004, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Gráfica e Editora 
Diário do Sudoeste Ltda. para explorar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-

diodifusão sonora em freqüência modulada, no muni-
cípio de Ibicuí, Estado da Bahia.

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, os 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. – Eunício Oliveira.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 91, DE 2009 

(Nº 842/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura Nossa Senhora do Amparo para 
executar serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de Ribeira do Amparo, Es-
tado da Bahia.

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

taria nº 749 de 18 de dezembro de 2007, que outorga 
autorização à Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura Nossa Senhora do Amparo para executar, 
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Ribeira 
do Amparo, Estado da Bahia.

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

MENSAGEM Nº 182, 2008

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 267, de 29 de maio de 2007 – As-
sociação Comunitária de Comunicação e Cultura de 
Monte Pascoal, no município de tabela – BA;

2 – Portaria nº 545, de 27 de setembro de 2007 
– Associação Cultural e Beneficente de Comunicação 
Comunitária Liberdade FM, no município de Reden-
ção – PA;

3 – Portaria nº 693, de 13 de dezembro de 2007 
– Associação Rádio Comunitária Tupã FM, no muni-
cípio de Tuparetama – PE;

4 – Portaria nº 708, de 18 de dezembro de 2007 
Associação dos Moradores do Bairro Centro de Itaúba, 
no município de Itaúba – MT;

5 – Portaria nº 710, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação de Radiodifusão Comunitária de Janduís 
– RN, no município de Janduís – RN;

6 – Portaria nº 713, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária Ideal, no município de Lau-
ro de Freitas – BA;

7 – Portaria nº 717, de 18 de dezembro de 2007 
– Sociedade Habitacional e Urbanismo, no município 
de Santa Luz – BA;

8 – Portaria nº 736, de 18 de dezembro de 2007 
– ACOMJGEB – Associação Comunitária da Juventude 
de Governador Eugênio Barros – MA, no município de 
Governador Eugênio Barros – MA;

9 – Portaria nº 749, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
Nossa Senhora do Amparo, no município de Ribeira 
do Amparo – BA

10 – Portaria nº 751, de 18 de dezembro de 2007 – 
Associação Para Desenvolvimento Social, Econômico e 
Cultural de Pinhão, no município de Pinhão – PR; e

11 – Portaria nº 48, de 28 de fevereiro de 2008 – 
Instituto Profissionalizar de Capacitação Profissional 
– IPCP, no município de Marituba – PA.

Brasília, 8 de abril de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva

MC Nº 76/2008

Brasília, 13 de fevereiro de 2008

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 
Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura Nossa Senhora do Amparo, com sede no 
município de Ribeira do Amparo, Estado da Bahia, 
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 entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento 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, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53100.000207/04, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.5. Em con-
formidade com os preceitos constitucionais e legais, a 
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outorga de autorização, objeto do presente processo, 
passará a produzir efeitos legais somente após deli-
beração do Congresso Nacional, a teor do § 3º, do art. 
223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 749, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2007

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, e na Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que cons-
ta do Processo Administrativo nº 53100.000207/04 e 
do Parecer/MC/CONJUR/MGT/Nº 1.411 – 1.08/2007, 
resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária de Comunicação e Cultura Nossa Senhora do 
Amparo, com sede na Rua Centro de Abastecimento, 
s/nº – Centro, no município de Ribeira do Amparo, Es-
tado 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 subse-
qüentes, seus regulamentos e normas complemen-
tares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 11°02’19”S e longitude em 
38°25’51”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.

Hélio Costa – Ministro de Estado das Comuni-
cações.

RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA  
E SEM CONCORRENTES

RELATÓRIO N° 306 /2006/RADCOM/ 
DOS/SSCE/MC

Referência: Processo n 53100000207/04 protocoliza-
do em 16-3-2004.

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

Interessado: Associação Comunitária de Comunica-
ção e Cultura Nossa Senhora do Amparo, município 
de Ribeira do Amparo, Estado da Bahia.

I – Introdução

1. A Associação Comunicação e Cultura Nossa 
Senhora do Amparo Comunitária de inscrita no CNPJ 
sob o número 3.529.259/0001-12, no Estado da Bahia, 
com sede na Rua Centro de Abastecimento, s/n°, Cen-
tro, município da Bahia, dirigiu-se ao Senhor ministro 
de Estado das Comunicações, conforme requerimen-
to datado de 8-3-2004 subscrito por representante le-
gal, 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 28-1-2004 que contempla a localidade 
onde pretende instalar o seu transmissor, 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

tidade/documentos aces-dade/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 pe-
tição de folha 1, bem como toda a documentação apre-
sentada 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 n° 2.615, de 3-3-
1998 e Norma Complementar n° 1/2004.

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 Centro de Abastecimento, s/
n°, Centro, no Município de Ribeira do Amparo, Estado 
da Bahia, de coordenadas geográficas em 11°2’50”S 
de latitude e 38°26’00”W de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, de-
monstra que as coordenadas geográficas indicadas 
deveriam ser mantidas, pelo que se depreende da 
memória do documento de folhas 10, denominado 
de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, que por 
sua vez trata de outros dados, quais sejam: informa-
ções sobre geração de coordenadas geográficas, 
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instruções sobre coordenadas coincidentes com os 
levantamentos do IBGE, compatibilização de distan-
ciamento do canal, situação da estação em faixa de 
fronteira, endereço proposto para instalação da an-
tena; planta de arruamento, endereços da sede e do 
sistema irradiante, outros dados e conclusão. Vale 
salientar que ao foral, a entidade apontou novas co-
ordenadas, o que foi objeto de análise e conclusão 
por este Departamento, que constatou a possibilidade 
de aceitação dos novos dados. Ressalta-se que em 
relação ao item 15 do Roteiro de Análise de Instala-
ção  houve. Justificativa às fls. 147.

7. Considerando a seleção desta requerente , 
bem como a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: apresentação 
da documentação elencada no subitem 7.1 alíneas a 
e c da Norma Complementar nº 1/2004, comprovação 
de necessária alteração estatutária, cópia do CNPJ 
da requerente, tendo sido solicitada a apresentação 
do projeto técnico, em conformidade com o dispos-
to no subitem 12.1 e alíneas da citada Norma (fls. 1 
a 148).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls 132/133, 
firmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o 
roteiro de verificação de instalação da estação, cons-
tatando-se conformidade com a Norma Complementar 
nº 1/2004, em especial as exigências inscritas em seu 
subitem 12.1 e alíneas, conforme observa-se nas folhas 
146/147. Ressaltamos que nestes documentos constam 
as seguintes informações: identificação da entidade; 
os endereços da sede administrativa e de localização 
do transmissor, sistema irradiante e estúdio; caracte-
rísticas técnicas dos equipamentos (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.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 148, dos autos, corresponde 
ao que se segue:

e em conformidade com os preceitos dipos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados 
às finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98 
e pressupostos da Norma Complementar nº 
1/2004;

 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

requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

subitem 12.1 e alíneas da Norma Comple-
mentar 1/2004;

 declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
nas alíneas h, i e j da Norma Complementar 
nº 1/2004 e ainda, demais declarações e do-
cumentos 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 
nome Asso  Associação Comunitária de Comu-

nicação e Cultura Nossa Senhora do Amparo,

 localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Centro de Abastecimento, s/n°, Centro, mu-
nicípio de Ribeira do, Amparo, Estado da Bahia.
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 coordenadas geográficas
11° 02’19” de latitude e 38°25’51” de longitude, 

correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação “ – fls. 146/147, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” -fls 132/133 
e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimen-
to do pedido formulado pela Associação Comunitária 
de Comunicação e Cultura Nossa Senhora do Ampa-
ro, 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 53100000207/04 
de 16-3-2004.

Brasília, 18 de dezembro de 2006. – Luciana 
Coelho Costa, Chefe de Serviço de Radiodifusão 
Comunitária Relator 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, de dezembro de 2006. – Coordenador 

Geral
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica. 
Brasília, 19 de dezembro de 2006. – Carlos 

Alberto Freire Resende, Diretor do Departamento 
de Outorga de Serviços

Aprovo o Relatório nº /200–/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, de dezembro de 2006. – Zilda Beattriz 
de Campos Abreu

Secretário de Serviços de Comunicação Eletrô-
nica Interina.

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 92, DE 2009 
(Nº 848/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão à 
Fh Comunicação e Participações Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Motuca, 
Estado de São Paulo.

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

nº 459, de 28 de agosto de 2003,que outorga permissão 
à FH Comunicação e Participações Ltda. para explorar, 

por 10(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Motuca, Estado de São Paulo.

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

MENSAGEM Nº 107, DE 2008

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, permissões às entidades abaixo 
relacionadas para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada, conforme os 
seguintes atos:

1 – Portaria nº 2.800, de 11 de dezembro de 
2002 – Rádio Maguari de Baturité Ltda., na cidade de 
Jaguaretama – CE;

2 – Portaria nº 183, de 4 de junho de 2003 – Iva-
nov Comunicação e Participações Ltda., na cidade de 
Guapiaçú – SP;

3 – Portaria nº 282, de 12 de junho de 2003 – 
Rádio Cristalina Ltda., na cidade de Nova Santa Rosa 
– PR;

4 – Portaria nº 453, de 28 de agosto de 2003 – 
Sistema de Comunicação Anel do Brejo Ltda., na ci-
dade de Catingueira – PB;

5 – Portaria nº 454, de 28 de agosto de 2003 – 
Sistema de Comunicação Anel do Brejo Ltda., na ci-
dade de Camalaú – PB;

6 – Portaria nº 459, de 28 de agosto de 2003 – 
FH Comunicação e Participações Ltda., na cidade de 
Motuca – SP;

7 – Portaria nº 311, de 24 de agosto de 2004 – 
Bispo & Femandes Ltda., no município de Ji-Paraná 
– RO;

8 – Portaria nº 345, de 13 de setembro de 2004 
– Rádio Guaraema FM Ltda., no município de Guara-
niaçu – PR;

9 – Portaria nº 18, de 19 de janeiro de 2006 – 
Rádio Cidade São José Ltda., no município de São 
José – SC;

10 – Portaria nº 157, de 3 de abril de 2006 – 
Terra FM Comunicações Ltda., no município de Terra 
Rica – PR;

11 – Portaria nº 258, de 24 de abril de 2006 – 
Rádio Som Alvorada Ltda., no município de Aragua-
çu – TO;
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12 – Portaria nº 494, de 13 de setembro de 2006 
– Sistema Regional de Comunicação Ltda., no muni-
cípio de Nova Aliança – SP;

13 – Portaria nº 495, de 13 de setembro de 2006 
– Sistema de Comunicações Rocha & Leite Ltda., no 
município de Governador Jorge Teixeira – RO;

14 – Portaria nº 498, de 13 de setembro de 2006 
– L. M. Rádio e Televisão Ltda., no município de Santa 
Lúcia – SP;

15 – Portaria nº 506, de 13 de setembro de 2006 
– Rádio Thalento FM Ltda., no município de Rio Azul 
– PR;

16 – Portaria nº 547, de 13 de setembro de 2006 
– FM Cariús Ltda., no município de Cariús – CE;

17 – Portaria nº 955, de 20 de novembro de 2006 
– Rádio Universal Ltda., no município de Içara – SC;

18 – Portaria nº 980, de 20 de novembro de 2006 
– Albarello & Folle Comunicações Ltda., no município 
de Palmitinho – RS;

19 – Portaria nº 104, de 2 de abril de 2007 – Nova 
Estação Radiodifusão e Publicidade Ltda., no municí-
pio de Carambeí – PR;

20 – Portaria nº 221, de 28 de maio de 2007 – 
Rádio Diplomata Ltda., no município de São Marcos 
– RS;

21 – Portaria nº 326, de 19 de junho de 2007 – 
Rede Brasil de Comunicações Ltda., no município de 
Lagoa Grande – PE; e

22 – Portaria nº 387, de 13 de julho de 2007 – 
Rádio Alternativa de Francisco Beltrão Ltda., no mu-
nicípio de Pato Branco – PR.

Brasília, 10  de março de 2008. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

 
MC Nº 370 EM

Brasília, 10 de setembro de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. De conformidade com as atribuições legais e 
regulamentares cometidas a este Ministério, determi-
nou-se a publicação da Concorrência n° 108/2000-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, na 
cidade de Motuca, Estado de São Paulo.

2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, 
criada pela Portaria n° 63, de 5 de fevereiro de 1997, 
alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de 

1997, depois de analisar a documentação de habili-
tação 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, concluiu que a FH Comunicação e 
Participações Ltda. (Processo nº 53830.000683/2000) 
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 N° 459, 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 n° 
108/2000-SSR/MC, e do PARECER CONJUR/MC Nº 
883, 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 frequência modulada, na cidade de 
Motuca, Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3°, 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. 4° Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Miro Teixeira.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 93, DE 2009 

(Nº 871/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Betel para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Guarapuava, Estado do Paraná.

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

taria nº 721 de 23 de outubro de 2006, que outorga 
autorização à Associação Betel para executar, por 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Guarapuava, 
Estado do Paraná.

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

MENSAGEM N° 106, DE 2008

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 entida-
des abaixo relacionadas para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços 
de radiodifusão comunitária, conforme os seguin-
tes atos:

1 – Portaria n° 149, de 16 de abril de 2004 – As-
sociação Cultural do Povoado Pacas, na cidade de 
Pinheiro – MA;

2 – Portaria n° 229, de 3 de maio de 2004 – As-
sociação Comunitária de Rádio FM Ebenézer Áudio, 
no município de Bom Jesus do Norte – ES;

3 – Portaria n° 442, de 11 de outubro de 2005 
– Associação Rádio Comunitária Nova Alternativa da 
Cambé, no município de Cambé – PR;

4 – Portaria nº 278, de 9 de maio de 2006 – As-
sociação de Radiodifusão Comunitária de Orocó – PE, 
no município de Orocó – PE;

5 – Portaria n° 338, de 7 de julho de 2006 – As-
sociação Cultural e Comunicação Social São Vicente 
do Sul, no município de São Vicente do Sul – RS;

6 – Portaria n° 417, de 4 de setembro de 2006 
– Associação de Comunicação Comunitária, no mu-
nicípio de Rosário do Sul – RS;

7 – Portaria n° 418, de 4 de setembro de 2006 – 
Associação Rádio Comunitária Três Rios, no município 
de Cacequi – RS;

8 – Portaria n° 681, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Cultural de Pranchita, no município de 
Pranchita – PR;

9 – Portaria nº 715, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Navegantes de Difusão Comunitária, no 
município de São Borja – RS;

10 – Portaria n° 721, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Betel, no município de Guarapuava – 
PR;

11 – Portaria nº 745, de 24 de outubro de 2006 
– Associação Cultural e Comunitária de Itapema, no 
município de Itapema – SC;

12 – Portaria nº 784, de 25 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
Compromisso com a Verdade e a Vida, no município 
de Cosmópolis – SP;

13 – Portaria n° 1.025, de 19 de dezembro de 2006 
– Associação Movimento Comunitário Rádio Esperança 
de Aporé – FM, no município de Aporé – GO;

14 – Portaria nº 17, de 3 de janeiro de 2007 – 
Associação das Mulheres de São Pedro, no município 
de Jucás – CE;

15 – Portaria nº 46, de 19 de janeiro de 2007 – 
Associação Comunitária e Cultural de Heliópolis, no 
município de Heliópolis – BA;

16 – Portaria nº 139, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Comunitária da Rádio Studío de Curiúva, 
no município de Curiúva – PR;

17 – Portaria n° 147, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Comunitária e Cultural de Primavera do 
Leste, no município de Primavera do Leste – MT;

18 – Portaria nº 148, de 12 de abril de 2007 – As-
sociação dos Moradores do Setor Norte, no município 
de Almas – TO;

19 – Portaria nº 151, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Comunitária Rádio Regional FM, no mu-
nicípio de Muritiba – BA;

20 – Portaria nº 161, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Cultural Comunitária Módulo, no município 
de Buri – SP;

21 – Portaria n° 185, de 27 de abril de 2007 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Tibau – 
ARTC, no município de Tibau – RN;

22 – Portaria nº 235, de 28 de maio de 2007 – 
Associação Comunitária de Igreja Nova, no município 
de Igreja Nova – AL;

23 – Portaria nº 237, de 28 de maio de 2007 
– Associação dos Produtores Rurais do Vale do Rio 
Preto – APRLVARP, no município de Aparecida do Rio 
Negro – TO;

24 – Portaria n° 443, de 9 de agosto de 2007 – 
Associação Comunitária Rádio Livre Ibirataia, no mu-
nicípio de Ibirataia – BA;

25 – Portaria n° 508, de 13 de setembro de 2007 
– Associação Educativa de Comunicação os Moradores 
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e Usuários da Água do Município de São José do Siridó 
RN, no município de São José do Siridó – RN;

26 – Portaria n° 510, de 13 de setembro de 2007 
– Associação de Radiodifusão Comunitária São Joa-
quim, no município de São Joaquim – SC;

27 – Portaria nº 512, de 13 de setembro de 2007 
– Associação Comunitária e Cultural Jesus Libertador 
de Gaivão, no município de Galvão – SC;

28 – Portaria nº 514, de 13 de setembro de 2007 
– Rádio Comunitária Nova Itaberaba FM, no município 
de Nova Itaberaba – SC;

29 – Portaria n° 542, de 27 de setembro de 2007 
– Associação Comunitária Rádio Mongaguá FM, no 
município de Mongaguá – SP;

30 – Portaria nº 547, de 27 de setembro de 2007 
– Associação de Ecologia e Meio Ambiente de Piranhas 
– Grupo Ema, no município de Piranhas – GO;

31 – Portaria nº 551, de 27 de setembro de 2007 
– Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural 
e Social de Cosmorama, no município de Cosmora-
ma – SP;

32 – Portaria n° 582, de 16 de outubro de 2007 – 
ACIPA – Associação Comunitária de Palmeirante, no 
município de Palmeirante – TO;

33 – Portaria n° 587, de 16 de outubro de 2007 
– Associação Comunitária de Radiodifusão Novo Ho-
rizonte, no município de Lontras – SC;

34 – Portaria nº 595, de 16 de outubro de 2007 
– Associação Santo Antônio, no município de Carida-
de – CE;

35 – Portaria nº 596, de 16 de outubro de 2007 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária Cultural FM de 
Exu Pernambuco – PE, no município de Exu – PE;

36 – Portaria nº 607, de 5 de novembro de 2007 
– Associação de Comunicação da Rádio Comunitá-
ria “Vila Pavão que Queremos”, no município de Vila 
Pavão – ES;

37 – Portaria nº 613, de 6 de novembro de 2007 
– Associação Rádio Comunitária Portomar, no muni-
cípio de Ipojuca – PE;

38 – Portaria n° 645, de 21 de novembro de 2007 
– Associação de Difusão Comunitária de Baianópolis, 
no município de Baianópolis – BA;

39 – Portaria nº 654, de 21 de novembro de 2007 
– Associação da Comunidade de Luzinópolis, no mu-
nicípio de Luzinópolis – TO; e

40 – Portaria n° 658, de 21 de novembro de 2007 
– Associação de Desenvolvimento Comunitário de 
Coqueiro Seco – Alagoas, no Município de Coqueiro 
Seco – AL.

Brasília, 10 de março de 2008. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 705 EM

Brasília, 22 de novembro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca,

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-
torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Betel explore o serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Guarapua-
va, Estado do Paraná, em conformidade com o caput 
do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento 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, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53740.000873/1998, 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, – Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 721 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Ser-
viço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo art. 
1º do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e na 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53740.000873/1998 e do PARECER/MC/CONJUR/
RBP/Nº 1744–1.08/2006, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Betel, 
com sede na Rua Raul Pompéia, nº 128, no municí-
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pio de Guarapuava, Estado do Paraná, 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 25º23’36”S e longitude em 
51º27’19”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. – Hélio Costa.

RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA  
E SEM CONCORRENTES

RELATÓRIO Nº 120/2006/RADCOM/ 
DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53740.000873/98 protocoli-
zado 14 de agosto de 1998.

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

Interessado: Associação Betel, município de Guara-
puava, Estado do Paraná.

I – Introdução

1. A Associação Betel inscrita no CNPJ sob o núme-
ro 77.141.380/0001-09, no Estado do Paraná, com sede 
na Rua Raul Pompéia, n° 128, município de Guarapuava, 
dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunica-
ções, conforme requerimento datado de 13 de agosto de 
1998 subscrito por representante legal, no qual demons-
trou 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 18-3-99 que contempla a localidade 
onde pretende instalar o seu transmissor, 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

-
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 pe-
tição de folha 1, bem como toda a documentação apre-
sentada 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 1/2004.

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 Cajueiro, S/Nº – Loteamen-
to São Cristovão – Bairro São Cristovão, no município 
de Guarapuava, Estado do Paraná, de coordenadas 
geográficas em 25º23’36”S de latitude e 51º27’19”W 
de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, demons-
tra que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 145 e 146, 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, 
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. Ressalte-se que em relação ao item 
15 do Roteiro de Análise de Instalação de Radcom, 
houve justificativa às folhas 161.

7. Considerando a seleção desta requerente, 
bem como a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: apresentação 
da documentação elencada no subitem 7.1 alíneas a, c, 
e, g, h, i, j e p da Norma Complementar n° 1/2004, com-
provação de necessária alteração estatutária, Certidão 
Cartorária, declaração de que a Entidade não possuí 
vínculo de subordinação, relação dos associados, CNPJ 
retificado da requerente e declaração do endereço da 
sede, tendo sido solicitada a apresentação do projeto 
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técnico, em conformidade com o disposto no subitem 
12.1 e alíneas da citada Norma (fls. 83 a 166).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 156, firmado 
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de 
verificação de instalação da estação, constatando-se 
conformidade com a Norma Complementar nº 1/2004, 
em especial as exigências inscritas em seu subitem 
12.1 e alíneas, conforme observa-se nas folhas 160 
e 161. Ressaltamos que nestes documentos constam 
as seguintes informações: identificação da entidade; 
os endereços da sede administrativa e de localização 
do transmissor, sistema írradiante e estúdio; caracte-
rísticas técnicas dos equipamentos (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.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 166, 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 
e pressupostos da Norma Complementar n° 
1/2004;

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;

Projeto Técnico conforme disposto no 
subitem 12.1 e alíneas da Norma Complemen-
tar nº 1/2004;

declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
nas alíneas h i e j da Norma Complementar 
nº 1/2004 e ainda, demais declarações e do-
cumentos 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:

Associação Betel

estúdio
Rua Raul Pompéia, n° 128 Esq./Cajueiro – São 

Cristovão, município de Guarapuava, Estado do Pa-
raná.

25°22’14” de latitude e 51°27’20” de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 160 e 161, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” – fls 156 
que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação Betel, no sen-
tido de conceder-lhe a autorização para a exploração 
do serviço de radiodifusão comunitária na localidade 
pretendida, dentro das condições circunscritas no 
Processo Administrativo n° 53740.000873/98 de 14 
de agosto de 1998.

Brasília, 16 de maio de 2006.

Brasília,16 de maio de 2006. – Sibela Leandra 
Portella Matias Coordenadora 
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De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica
Brasília, 16 de maio de 2006. – Carlos Alberto 

Freire Resende  
Diretor do Departamento de Outorga de Servi-

ços
Aprovo o Relatório nº 0120/2006/RADCOM/DOS/

SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, de maio de 2006. – Joanilson L. B. 
Ferreira Secretário de Serviços de Comunicação Ele-
trônica

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 94, DE 2009 

(Nº 872/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação de Iramaia – ADECI para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Iramaia, Estado da Bahia.

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

taria nº 650 de 9 de dezembro de 2003, alterada pela 
Portaria nº 239 de 24 de maio de 2004, que outorga 
autorização à Associação de Desenvolvimento Co-
munitário de Iramaia – ADECI para executar, por 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Iramaia, Esta-
do da Bahia.

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

MENSAGEM Nº 180, DE 2008

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 650, de 9 de dezembro de 2003, 
alterada pela de nº 239; de 24 de maio de 2004 – As-
sociação de Desenvolvimento Comunitário de Iramaia 
(ADECI), no Município de Iramaia – BA;

2 – Portaria nº 93, de 23 de janeiro de 2004 – As-
sociação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 
na cidade do Rio de Janeiro – RJ;

3 – Portaria nº 208, de 28 de abril de 2004 – 
Associação Comunitária dos Pequenos Produtores 

Rurais do Município de Itaquitinga, na cidade de Ita-
quitinga – PE;

4 – Portaria nº 209, de 28 de abril de 2004 – AS-
DECA – Associação de Desenvolvimento Comunitário 
Alegriense, no Município de Chã de Alegria – PE;

5 – Portaria nº 230, de 3 de maio de 2004 – As-
sociação da Rádio Comunitária Denominada Alfa FM, 
no Município de Marcos Parente – PI;

6 – Portaria nº 424, de 19 de novembro de 2004 – 
Associação Comunitária de Cultura e Radiodifusão de 
Carnaubal – Ceará, no Município de Carnaubal – CE;

7 – Portaria nº545, de 22 de dezembro de 2004 
– Associação Comunitária, Cultural e Recreativa de 
Lafayete, no Município de Lafaiete Coutinho – BA;

8 – Portaria nº 116, de 16 de fevereiro de 2005 
– Associação Comunitária São Vicente de Paula, no 
Município de Nova Andradina – MS;

9 – Portaria nº 86, de 16 de março de 2006 – As-
sociação Comunitária de Carrancas, no Município de 
Carrancas – MG;

10 – Portaria nº 690, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Cultural Areiense, no Mu-
nicípio de Areias – SP;

11 – Portaria nº 700, de 24 de outubro de 2006 – 
Associação Cultural e Comunitária dos Moradores do 
Bairro Vila Brasil, no Município de Barreiras – BA;

12 – Portaria nº 718, de 23 de outubro de 2006 
– Rádio Comunitária Transvalle FM, no Município de 
Bom Jesus do Itabapoana – RJ;

13 – Portaria nº 725, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Rádio Comunitária Avante Lençóis, no 
Município de Lençóis – BA;

14 – Portaria nº 766, de 24 de outubro de 2006 
– Associação de Difusão Comunitária de Olivedos, no 
Município de Olivedos – PB;

15 – Portaria nº 812, de 25 de outubro de 2006 – 
Associação de Difusão Rádio Comunitária Esperança 
FM, no Município de Jaboatão dos Guararapes – PE;

16 – Portaria nº 814, de 25 de outubro de 2006 
–Associação Beneficente Maria Amélia Moura, no Mu-
nicípio de São Felipe – BA;

17 – Portaria nº 20, de 3 de janeiro de 2007 – 
Associação Comunitária Arembepe de Radiodifusão 
de Incentivo à Cultura, Artes e Esportes, no Município 
de Camaçari -BA;

18 – Portaria nº 145, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Rádio Comunitária Nova Brasília, no Mu-
nicípio de Joinville – SC;

19 – Portaria nº 152, de 12 de abril de 2007 – As-
sociação de Comunicação Comunitária Cultural Central 
de Itapissuma-PE, no Município de Itapissuma – PE;

20 – Portaria nº 160, de 12 de abril de 2007 – As-
sociação Comunitária Cidadã de Promoção Educacio-
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nal, Cultural, Artística, Esportiva e Comunicação Social 
de Euclides da Cunha Paulista – SP, no Município de 
Euclides da Cunha – SP; e

21 – Portaria nº 168, de 12 de abril de 2007 – 
Associação Comunitária Pedreira para o Desenvolvi-
mento de Monte Horebe – Paraíba, no Município de 
Monte Horebe – PB; e

22 – Portaria nº 239, de 28 de maio de 2007 – 
APROBESNE – Associação de Promoção e Bem Estar 
Social de Neópolis – no Município de Neópolis – SE.

Brasília, 8 de abril de 2008. – Luiz Inácio lula 
da Silva.

MC Nº 626 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 de Desenvolvimento Comu-
nitário de Iramaia (ADCI), na cidade de Iramaia, Estado 
da Bahia, explore o serviço de radiodifusão comunitária, 
em conformidade com o caput do art. 223, da Constitui-
ção 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 
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 
nos 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  53640.001156/98, queo-
ra 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 650, 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 
Administrativo nº 53640.001156/98 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 1.527/2003, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação de 
Desenvolvimento Comunitário de Iramaia (ADCI), com 
sede na Rua Otoniel Moraes, nº 25, na cidade de Ira-
maia, Estado da Bahia, 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 subse-
qüentes, seus regulamentos e normas complemen-
tares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar 
com o sistema irradiante localizado nas coorde-
nadas geográficas com latitude em 13°17’8”S e 
longitude em 40°57’4”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.

PORTARIA Nº 239, DE 24 DE MAIO DE 2004

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos 
artigos 9°, II e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho 
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nos 53.640.001.156/98 e do PARECER/
MC/COMUR/MRD/N° 675–1.08/2004, resolve:

Art. 1º Alterar o art. 1º, da Portaria nº 650, de 09 
de dezembro de 2003, publicada no Diário Oficial da 
União, de 15 de dezembro de 2003, que passa a vi-
gorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Outorgar autorização à Asso-
ciação de Desenvolvimento Comunitário de 
Iramaia (ADECI), com sede na Rua Otoniel 
Moraes, n° 25, no município de Iramaia, Es-
tado da Bahia, para executar serviço de radio-
difusão comunitária, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Eunício Oliveira.
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RELATÓRIO Nº 331 /2003-DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53640001156/98, protocoli-
zado em 31-8– 1998.

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

Interessado: Associação de Desenvolvimento Comu-
nitário de Iramaia ADCI, localidade de Iramaia Estado 
da Bahia.

I – Introdução

1. A Associação de Desenvolvimento Comunitá-
rio de Iramaia ADCI, inscrita no CNPJ sob o número 
16.416.687/0001-80, no Estado da Bahia, com sede na 
Rua Otoniel Morais, Nº 25, cidade de Iramaia, dirigiu-se 
ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, con-
forme requerimento datado de 26 de agosto de 1998, 
subscrito por representante legal, no qual demonstrou 
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária nos termos do art. 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 contempla 
a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, 
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

-
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 1Km, com 
centro localizado na Rua Waldemar Ramos, nº 6, na 
Cidade de Iramaia, Estado da Bahia, de coordenadas 

geográficas em 13°18’00”S de latitude e 40°58’00”W 
de longitude, ocorre que posteriormente o endereço 
e as coordenadas foram modificadas,  passando em 
13°17’08”S de latitude e 40°57’04”W de longitude, na 
rua Otoniel Moraes, nº 25.

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 37/38, 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, endereços 
da sede e do sistema irradiante, outros dados e con-
clusão. Vale salientar que ao final, a entidade apontou 
novas coordenadas e endereço, o que foi objeto de aná-
lise 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 apresen-
tação da documentação elencada no subitem 6.7 incisos 
I,II,IIIV,VIII da Norma nº 2/98, alterações estatutárias, com-
provação das manifestações de apoio, 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. 43 a 174).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
Formulário de Informações Técnicas – fl. 128, 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 exi-
gências inscritas em seu item 6.11, conforme observa-se 
nas folhas 161/162. Ressaltamos que nestes documen-
tos constam as seguintes informações: identificação da 
entidade; os endereços da sede administrativa e de lo-
calização do transmissor, sistema irradiante e estúdio; 
características técnicas dos equipamentos (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.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 174, dos autos, corresponde 
ao que se segue:
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e em conformidade com os preceitos dispostos 
no Código Civil Brasileiro adequados às finali-
dades e requisitos da Lei 9612/98;

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 2/98;

nacionalidade dos dirigentes;

requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos 
XIX e X da Norma Complementar 02/98, bem 
como o Projeto Técnico conforme disposto no 
subitem 6.11 e incisos da Norma Complemen-
tar 02/98; 

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 8 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:

Associação de Desenvolvimento Comunitário de 
Iramaia ADCI

Quadro diretivo
Presidente: José Rodrigues de Carvalho Jr. 
Vice-presidente: Caliandra Maria Bento Viana 
1ª Secretária: Marlúcia Fernandes Costa 
2ª Secretária: Mauriza Sacramento Oliveira 
1º Tesoureiro: Orlando da Silva Nunes 
2ª Tesoureira: Cristiane Ferriera Ribeiro

estúdio
Rua Otoniel Morais, nº 25, cidade de Iramaia, 

Estado da Bahia;
 coordenadas geográficas

13º17’08” de latitude e 40º57’04” de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação”, fls. 161/162,  bem 

como “Formulário de Informações Técnicas”, fls. 128 
que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi-
mento do pedido formulado pela Associação de De-
senvolvimento Comunitário de Iramaia ADCI, no sen-
tido de conceder-lhe a autorização para a exploração 
do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade 
pretendida, dentro das condições circunscritas no 
Processo Administrativo nº 53640001156/98, de 31 
de Agosto de 1998.

Brasília, 6 de Novembro de 2003. – Luciana Coelho, 
Chefe de Serviço/SSP, Relator da conclusão Jurídica – 
Neide Aparecida da Silva, Chefe de Divisão/SSR, 
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 331/ 2003/DOS/SSCE/
MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exa-
me e parecer.

Brasília, 6 de novembro de 2003. – Eugênio de 
Oliveira Fraga, Secretário de Serviços de Comunica-
ção Eletrônica

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática. (decisão 
terminativa)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 95, DE 2009 

(Nº 874/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação  Rádio Comunitária Tupã FM 
para executar serviço de radiodifusão Co-
munitária na cidade de Tuparetama, Estado 
de Pernambuco.

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

Portaria nº 693, de 13 de dezembro de 2007, que 
outorga autorização á Associação Rádio Comu-
nitária Tupã FM para executar por 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de Tuparetama, Estado 
de Pernambuco.

Art. 2º Este decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 182, DE 2008

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 entida-
des abaixo relacionadas para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços 
de radiodifusão comunitária, conforme os seguin-
tes atos:

1 – Portaria nº 267, de 29 de maio de 2007 – As-
sociação Comunitária de Comunicação e Cultura de 
Monte Pascoal, no município de Itabela – BA;

2 – Portaria nº 545, de 27 de setembro de 2007 
– Associação Cultural e Beneficente de Comunicação 
Comunitária Liberdade FM, no município de Reden-
ção – PA;

3 – Portaria nº 693, de 13 de dezembro de 2007 
– Associação Rádio Comunitária Tupã FM, no muni-
cípio de Tuparetama – PE;

4 – Portaria nº 708, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação dos Moradores do Bairro Centro de Itaú-
ba, no município de Itaúba – MT;

5 – Portaria nº 710, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação de Radiodifusão Comunitária de Janduís 
– RN, no município de Janduís – RN;

6 – Portaria nº 713, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária Ideal, no município de Lau-
ro de Freitas – BA;

7 – Portaria nº 717, de 18 de dezembro de 2007 
– Sociedade Habitacional e Urbanismo, no município 
de Santa Luz – BA;

8 – Portaria nº 736, de 18 de dezembro de 2007 
– ACOMJGEB – Associação Comunitária da Juventude 
de Governador Eugênio Barros – MA, no município de 
Governador Eugênio Barros – MA;

9 – Portaria nº 749, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
Nossa Senhora do Amparo, no município de Ribeira 
do Amparo – BA

10 – Portaria nº 751, de 18 de dezembro de 
2007 – Associação para Desenvolvimento Social, 
Econômico e Cultural de Pinhão, no município de 
Pinhão – PR; e

11 – Portaria nº 48, de 28 de fevereiro de 2008 – 
Instituto Profissionalizar de Capacitação Profissional 
– IPCP, no município de Marituba – PA.

Brasília, 8 de abril de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva

MC Nº 563 EM

Brasília, 17 de dezembro de 2007

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-
torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Rádio Comunitária Tupã FM, 
no município de Tuparetama, de Estado de Pernambu-
co, 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 entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento 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, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53.103.000.791/98, 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, Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 693, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2007

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo 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 Administrativo nº 53.103.000.791/98 e 
do PARECER/MC/CONJUR/MGT/Nº 2.138 – 1.08 / 
2007, resolve:
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Art. 1º Outorgar autorização à Associação Rádio 
Comunitária Tupã FM, com sede na Rodovia PE, 275 – Km 
51, no município de Tuparetama, Estado de Pernambuco, 
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 7º39’40”S e longitude em 
37º20’03”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. – Hélio Costa

RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA 
E SEM CONCORRENTES 

RELATÓRIO Nº 277/2007/RADCOM/ 
DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53103.000791/98 protocoli-
zado em 13-10-1998.

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

Interessado: Associação Rádio Comunitária Tupã FM, 
município de Tuparetama, Estado do Pernambuco.

I – Introdução

1. A Associação Rádio Comunitária Tupã FM, 
inscrita no CNPJ sob o número 02.453.225/0001-29, 
no Estado do Pernambuco, com sede na Rodovia PE, 
275 – Km 51, município de Tuparetama, dirigiu-se ao 
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, con-
forme requerimento datado de 13 de outubro 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 
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – Dou, de 14-12-1998 que contempla a locali-
dade onde pretende instalar o seu transmissor, assim 
com 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

-
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 pe-
tição de folha 1, bem como toda a documentação apre-
sentada 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 n° 1/2004.

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 Adelino Souza Leite, s/n° – 
Centro, no município de Tuparetama, Estado do Per-
nambuco, de coordenadas geográficas em 07°36’00”S 
de latitude e 037°18’36”W de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, demons-
tra que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 53/54, 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 passando a cons-
tar: 07°39’40”S e 37°20’03”W no seguinte endereço: 
Rodovia PE, 275 – KM 51, o que foi objeto de análise 
e conclusão por este Departamento, que constatou a 
possibilidade de aceitação dos novos dados, conforme 
as fls. 192 dos autos.

7. Considerando a seleção desta requerente, bem 
como a documentação que foi encaminhada pela requeren-
te, constataram-se passíveis do cumprimento das seguintes 
exigências: apresentação de documentação elencada no 
subitem 7.1 alíneas a, c, d, g, m, o da Norma Comple-
mentar nº 1/2004, comprovação de necessária alteração 
estatutária, tendo sido solicitado a apresentação do projeto 
técnico, em conformidade com o disposto no subitem 12.1 
e alíneas da citada Norma (fls. 1 a 219).
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8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 192, firmado 
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de 
verificação de instalação da estação, constatando-se 
conformidade com a Norma Complementar nº 1/2004, 
em especial as exigências inscritas em seu subitem 
12.1 e alíneas, conforme observa-se nas folhas 281. 
Ressaltamos 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 irradiada e intensidade de campo no limite da 
área de serviço, diagramas de instalação 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 219 dos autos, corresponde 
ao que se segue:

e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados 
às finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98 
e pressupostos da Norma Complementar nº 
1/2004.

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

nacionalidade dos dirigentes;

requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

subitem 12.1 e alíneas da Norma Complemen-
tar nº 1/2004;

quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
nas alíneas h, i e j da Norma Complementar 
nº 1/2004 e ainda, demais declarações e do-
cumentos requeridos com intuito de confirmar 
alguns dados informados.

III – Conclusão

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 dos documentos, os quais es-

tão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se 
abaixo as informações básicas sobre a entidade:

Associação Rádio Comunitária Tupã FM;

estúdio
Rodovia PE 275 – Km 51, município de Tupare-

tama, Estado de Pernambuco.

07º39’40” de latitude e 37º20’03” de longitude, 
correspondente aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 218, bem como 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 192 e que 
se referem a localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi-
mento do pedido formulado pela Associação Rádio 
Comunitária Tupã FM, no sentido de conceder-lhe a 
autorização para exploração do serviço de radiodifu-
são comunitária, na localidade pretendida, dentro das 
condições circunscritas no Processo Administrativo nº 
53103.000791/98, de 13 de outubro de 1998.

Brasília, 27 de outubro de 2007. – Lúcia Helena 
Magalhães Bueno Rosa, Relatora da conclusão Ju-
rídica – Arthur Corrêa Rocha, Relator da conclusão 
Técnica

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 22 de outubro de 2007. – Alexandra 

Luciana Costa, Coordenador-Geral
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília,  de outubro de 2007. – Carlos Alberto 

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

Aprovo o Relatório nº 277/2007/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília,   de outubro de 2007. – Zilda Beatriz S. 
de Campos Abreu, Secretária de Serviços de Comu-
nicação Eletrônica

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 96, DE 2009 

(Nº 877/2008, Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão à 
Mendonça e Rios Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Loanda, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Fica o ato a que se refere a Portaria nº 173 

de 3 de abril de 2006, que outorga permissão à Men-
donça e Rios Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade de Loanda, 
Estado do Paraná.

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

MENSAGEM Nº 185, DE 2008

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, permissões às entidades abaixo 
relacionadas para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada, conforme os 
seguintes atos:

1 – Portaria nº 173, de 3 de abril de 2006 – Men-
donça e Rios Ltda., no município de Loanda – PR;

2 – Portaria nº 174, de 3 de abril de 2006 – Rádio 
e TV Maíra Ltda., no município de Feijó – AC;

3 – Portaria nº 175, de 3 de abril de 2006 – Ar-
mação dos Búzios Radiodifusão Ltda., no município 
de Armação de Búzios – RJ;

4 – Portaria nº 176, de 3 de abril de 2006 – Rádio 
FM Mania Ltda., no município de Volta Redonda – RJ;

5 – Portaria nº 181, de 3 de abril de 2006 – Rádio 
Som Alvorada Ltda., no município de Peixe – TO;

6 – Portaria nº 182, de 3 de abril de 2006 – Onik 
Radiodifusão Ltda., no município de São Miguel do 
Tocantins – TO;

7 – Portaria nº 183, de 3 de abril de 2006 – Plus 
Radiodifusão Ltda., no município de Coxilha – RS;

8 – Portaria nº 184, de 3 de abril de 2006 – Na-
tureza Comunicações Ltda., no município de São José 
do Rio Preto – SP;

9 – Portaria nº 185, de 3 de abril de 2006 – Rádio 
Cidade Tabira FM Ltda., no município de Tabira – PE;

10 – Portaria nº 187, de 3 de abril de 2006 – Rede 
Metropolitana de Rádio e Televisão Ltda., no município 
de Sumaré – SP;

11 – Portaria nº 189, de 3 de abril de 2006 – Fa-
tor Radiodifusão Ltda., no município de Capivari do 
Sul – RS;

12 – Portaria nº 191, de 3 de abril de 2006 – 
Rede Elo de Comunicações Ltda., no município de 
Boa Viagem – CE;

13 – Portaria nº 192, de 3 de abril de 2006 – CPR Co-
municação Ltda., no município de Massaranduba – SC;

14 – Portaria nº 193, de 3 de abril de 2006 – Folha 
Popular Ltda., no município de Babaçulândia – TO;

15 – Portaria nº 194, de 3 de abril de 2006 – Rádio 
RMS Ltda., no município de Coronel Macedo – SP;

16 – Portaria nº 195, de 3 de abril de 2006 – Rádio 
RMS Ltda., no município de Capão Bonito – SP;

17 – Portaria nº 196, de 3 de abril de 2006 – Rá-
dio de Guarani Novidades FM Ltda., no município de 
Guarani – MG;

18 – Portaria nº 198, de 3 de abril de 2006 – Rá-
dio e TV Farol da Comunicação Ltda., no município de 
Turilândia – MA;

19 – Portaria nº 199, de 3 de abril de 2006 – Rá-
dio e TV Farol da Comunicação Ltda., no município de 
Lagoa dos Rodrigues – MA;

20 – Portaria nº 200, de 3 de abril de 2006 – Rá-
dio e TV Farol da Comunicação Ltda., no município de 
Davinópolis – MA;

21 – Portaria nº 204, de 3 de abril de 2006 – Con-
tinental Comunicações Ltda., no município de Pontes 
e Lacerda – MT;

22 – Portaria nº 205, de 3 de abril de 2006 – Grupo 
Frajola de Comunicação Ltda., no município de Capim 
Grosso – BA;

23 – Portaria nº 244, de 24 de abril de 2006 – 
Rádio Som Araguaia de Palmas Ltda., no município 
de Guaraí – TO;

24 – Portaria nº 245, de 24 de abril de 2006 – 
HP’ Comunicação Ltda., no município de Abadia de 
Goiás – GO; e

25 – Portaria nº 254, de 24 de abril de 2006 – Rá-
dio e TV Farol da Comunicação Ltda., no município de 
Vargem Grande – MA.

Brasília, 8 de abril de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva

MC Nº 186 EM

Brasília, 11 de abril de 2006

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 89/2000-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
Município de Loanda, Estado do Paraná.
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2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação 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 
específica de radiodifusão, concluiu que a Mendonça e 
Rios Ltda., (Processo nº 53740.000722/2000) obteve a 
maior pontuação do valor ponderado, nos termos esta-
belecidos pelo Edital, tomando-se assim a vencedora 
da Concorrência, conforme ato da mesma Comissão, 
que homologuei, havendo por bem outorgar a permis-
são, 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 – Fernando Rodrigues Lopes 
de Oliveira.

PORTARIA Nº 173, DE 3 DE ABRIL DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 
do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, apro-
vado 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 vis-
ta o que consta do Processo nº 53740.000722/2000, 
Concorrência nº 089/2000-SSR/MC e do PARECER 
CONJUR/MC/MGT Nº 399-2.292006, de 21 de feve-
reiro de 2006, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Mendonça e Rios 
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no município de Loanda, 
Estado do Paraná.

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. – Hélio Costa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 97, DE 2009 

(Nº 878/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Cidade Tabira FM Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada na cidade de Tabira, 
Estado de Pernambuco.

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

taria nº 185 de 3 de abril de 2006, que outorga permis-
são à Rádio Cidade Tabira FM Ltda. para explorar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Tabira, Estado de Pernambuco.

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

MENSAGEM Nº 185, DE 2008

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 Es-
tado das Comunicações, permissões às entidades 
abaixo relacionadas para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviços de radio-
difusão sonora em freqüência modulada, conforme os 
seguintes atos:

1 – Portaria nº 173, de 3 de abril de 2006 – Men-
donça e Rios Ltda., no município de Loanda – PR;

2 – Portaria nº 174, de 3 de abril de 2006 – Rádio 
e TV Maíra Ltda., no município de Feijó – AC;

3 – Portaria nº 175, de 3 de abril de 2006 – Ar-
mação dos Búzios Radiodifusão Ltda., no município 
de Armação de Búzios – RJ;

4 – Portaria nº 176, de 3 de abril de 2006 – Rá-
dio FM Mania Ltda., no município de Volta Redonda 
– RJ;

5 – Portaria nº 181, de 3 de abril de 2006 – Rádio 
Som Alvorada Ltda., no município de Peixe – TO;

6 – Portaria nº 182, de 3 de abril de 2006 – Onik 
Radiodifusão Ltda., no município de São Miguel do 
Tocantins – TO;

7 – Portaria nº 183, de 3 de abril de 2006 – Plus 
Radiodifusão Ltda., no município de Coxilha – RS;

8 – Portaria nº 184, de 3 de abril de 2006 – Na-
tureza Comunicações Ltda., no município de São José 
do Rio Preto – SP;

9 – Portaria nº 185, de 3 de abril de 2006 – Rádio 
Cidade Tabira FM Ltda., no município de Tabira – PE;

10 – Portaria nº 187, de 3 de abril de 2006 – Rede 
Metropolitana de Rádio e Televisão Ltda., no município 
de Sumaré – SP;

11 – Portaria nº 189, de 3 de abril de 2006 – Fa-
tor Radiodifusão Ltda., no município de Capivari do 
Sul – RS;

12 – Portaria nº 191, de 3 de abril de 2006 – 
Rede Elo de Comunicações Ltda., no município de 
Boa Viagem – CE;

13 – Portaria nº 192, de 3 de abril de 2006 – CPR 
Comunicação Ltda., no município de Massaranduba 
– SC;

14 – Portaria nº 193, de 3 de abril de 2006 – Folha 
Popular Ltda., no município de Babaçulândia – TO;

15 – Portaria nº 194, de 3 de abril de 2006 – 
Rádio RMS Ltda., no município de Coronel Mace-
do – SP;

16 – Portaria nº 195, de 3 de abril de 2006 – Rádio 
RMS Ltda., no município de Capão Bonito – SP;

17 – Portaria nº 196, de 3 de abril de 2006 – Rá-
dio de Guarani Novidades FM Ltda., no município de 
Guarani – MG;

18 – Portaria nº 198, de 3 de abril de 2006 – Rá-
dio e TV Farol da Comunicação Ltda., no município de 
Turilândia – MA;

19 – Portaria nº 199, de 3 de abril de 2006 – Rá-
dio e TV Farol da Comunicação Ltda., no município de 
Lagoa dos Rodrigues – MA;

20 – Portaria nº 200, de 3 de abril de 2006 – Rá-
dio e TV Farol da Comunicação Ltda., no município de 
Davinópolis – MA;

21 – Portaria nº 204, de 3 de abril de 2006 – Con-
tinental Comunicações Ltda., no município de Pontes 
e Lacerda – MT;

22 – Portaria nº 205, de 3 de abril de 2006 – 
Grupo Frajola de Comunicação Ltda., no município de 
Capim Grosso – BA;

23 – Portaria nº 244, de 24 de abril de 2006 – 
Rádio Som Araguaia de Palmas Ltda., no município 
de Guaraí – TO;

24 – Portaria nº 245, de 24 de abril de 2006 – 
HP’ Comunicação Ltda., no município de Abadia de 
Goiás – GO; e

25 – Portaria nº 254, de 24 de abril de 2006 – 
Rádio e TV Farol da Comunicação Ltda., no município 
de Vargem Grande – MA.

Brasília, 8 de abril de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva
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MC Nº 207 EM

Brasília, 12 de abril de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. De conformidade com as atribuições legais 
e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-
minou-se a publicação da Concorrência nº 26/2000 – 
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
Município de Tabira, Estado de Pernambuco.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação 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 
específica de radiodifusão, concluiu que a Rádio Cida-
de Tabira FM Ltda., (Processo nº 53103.000204/2000) 
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim, 
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 artigo 223 
da Constituição Federal, o ato de outorga somente produzi-
rá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, 
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Fernando Rodrigues Lo-
pes de Oliveira.

PORTARIA Nº 185, DE 3 DE ABRIL DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 
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 1.720, 
de 28 de novembro de 1995 e, tendo em vista o que 
consta do Processo nº 53103.000204/2000, Concor-
rência nº 026/2000–SSR/MC e do PARECER/CONJUR/
MC/EMT/Nº 0623–2.29/2006, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Cidade Ta-
bira FM Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, no município de Ta-
bira, Estado de Pernambuco.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada.

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

Art. 3º O contrato decorrente dessa permissão 
deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a con-
tar da data de publicação da deliberação de que trata 
o artigo anterior.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 98, DE 2009 

(Nº 879/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio FM Serrote Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Castelo do Piauí, 
Estado do Piauí.

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

nº 156 de 4 de junho de 2003, que outorga permissão 
à rádio FM Serrote Ltda. para explorar, por 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada na cidade de 
Castelo do Piauí, Estado do Piauí.

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

MENSAGEM N° 186, DE 2008

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 Comuni-
cações, permissões às entidades abaixo relacionadas 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 153, de 4 de junho de 2003 – Rádio 
e TV Sucesso Ltda., na cidade de Varzelândia – MG;

2 – Portaria nº 156, de 4 de junho de 2003 – Rá-
dio FM Serrote Ltda., na cidade de Castelo do Piauí 
– PI;

3 – Portaria nº 163, de 4 de junho de 2003 – Rádio 
Três Climas Ltda., na cidade de Assaré – CE;

4 – Portaria nº 172, de 4 de junho de 2003 – Rá-
dio Ultra FM Ltda., na cidade de Maricá – RJ;

5 – Portaria nº 177, de 4 de junho de 2003 – Rá-
dio Amiga FM de Chapecó Ltda., na cidade de Tapu-
rah – MT;

6 – Portaria nº 184, de 4 de junho de 2003 – Iva-
nov Comunicação e Participações Ltda., na cidade de 
São João do Jaguaribe – CE;

7 – Portaria nº 185, de 4 de junho de 2003 – Iva-
nov Comunicação e Participações Ltda., na cidade de 
Viçosa do Ceará – CE;

8 – Portaria nº 186, de 4 de junho de 2003 – Iva-
nov Comunicação e Participações Ltda., na cidade de 
Uruburetama – CE;

9 – Portaria nº 188, de 4 de junho de 2003 – 
Sistema Maior de Radiodifusão Ltda., na cidade de 
Martinópole – CE;

10 – Portaria nº 310, de 24 de agosto de 2004 
– Gráfica e Editora Diário do Sudoeste Ltda., no Mu-
nicípio de Ibicuí – BA;

11 – Portaria nº 395, de 3 de novembro de 2004 
– Alvorecer Comunicações Ltda., no Município de Bom 
Jesus de Goiás – GO;

12 – Portaria nº 254, de 9 de maio de 2005 – Rádio 
Mar Grosso de São José do Norte Ltda., no Município 
de São José do Norte – RS;

13 – Portaria nº 325, de 6 de julho de 2005 – Sis-
tema Teixeira Carvalho Oliveira de Comunicações Ltda., 
no Município de Santana da Boa Vista – RS;

14 – Portaria nº 526, de 10 de novembro de 2005 
– Sistema de Comunicação Anel do Brejo Ltda., no 
Município de Baraúna – PB;

15 – Portaria nº 203, de 3 de abril de 2006 – Ama-
zônia Comunicação e Radiodifusão Ltda., no Município 
de Novo Repartimento – PA;

16 – Portaria nº 233, de 24 de abril de 2006 – 
Rede Norte de Comunicação Ltda., no Município de 
Santa Maria do Pará – PA;

17 – Portaria nº 234, de 24 de abril de 2006 – 
Rede Norte de Comunicação Ltda., no Município de 
Mocajuba – PA;

18 – Portaria nº 235, de 24 de abril de 2006 – Eco 
FM Ltda., no Município de Ibiapina – CE;

19 – Portaria nº 535, de 13 de setembro de 2006 
– Genoa FM Ltda., no Município de Siqueira Campos 
– PR;

20 – Portaria nº 604, de 21 de setembro de 2006 
–102,3 FM Comunicação Ltda., no Município de Bon-
finópolis – GO;

21 – Portaria nº 635, de 21 de setembro de 2006 
– Indústrias Gráficas o Estado Ltda., no Município de 
Araçatuba – SP;

22 – Portaria nº 966, de 20 de novembro de 2006 
– Estação Plaza Rádio FM Ltda., no Município de Aju-
ricaba – RS; e

23 – Portaria nº 382, de 13 de julho de 2007 – 
Empresa de Radiodifusão Estrela Dalva Ltda., no Mu-
nicípio de Santa Bárbara D’Oeste – SP.

Brasília, 8 de abril de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva

MC Nº 61 EM

Brasília, 12 de junho de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. De conformidade com as atribuições legais e 
regulamentares cometidas a este Ministério, determi-
nou-se a publicação da Concorrência nº 021/2001-SSR/
MC, com vistas à implantação de a estação de radio-
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difusão sonora em freqüência modulada, na cidade de 
Castelo do Piauí, Estado do Piauí.

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 habili-
tação 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, concluiu que a Rádio FM Serrote 
Ltda., (Processo nº 53650.000585/2001) obteve a maior 
pontuação do valor ponderado, nos termos estabele-
cidos 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 156, 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 53650.000585/2001, Concorrência nº 
021/2001-SSR/MC, e do PARECER CONTUR/MC Nº 
428, de 20 de maio de 2003, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Rádio FM Serrote 
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na cidade de Castelo do 
Piauí, Estado do Piauí.

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 99, DE 2009 

(Nº 885/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização à 
Associação Comunitária de Desenvolvimen-
to Artístico e Cultural de Sorriso – ACODE-
SO para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Sorriso, Estado 
de Mato Grosso.

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

taria nº 702 de 23 de outubro de 2006, que outorga 
autorização à Associação Comunitária de Desenvolvi-
mento Artístico e Cultural de Sorriso – ACODESO para 
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Sorriso, Estado de Mato Grosso.

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

MENSAGEM Nº 280, DE 2008

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 209, de 12 de junho de 2003 – 
Associação Comunitária Córrego Fundo – A.C.C.F., na 
cidade de Peçanha – MG;

2 – Portaria nº 411, de 8 de setembro de 2005 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Canaã, no Município de Canaã – MG;

3 – Portaria nº 588, de 15 de setembro de 2006 
– Associação Cultural Comunitária Por do Sol, no Mu-
nicípio de Várzea Paulista – SP;

4 – Portaria nº 702, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária de Desenvolvimento Artís-
tico e Cultural de Sorriso – ACODESO, no Município 
de Sorriso – MT;

5 – Portaria nº 734, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Cultural de Difusão Comunitária Livre FM, 
na cidade do Núcleo Bandeirante – DF;

6 – Portaria nº 748, de 24 de outubro de 2006 – 
Associação dos Moradores Amigos de Cabrália Pau-
lista, no Município de Cabrália Paulista – SP;

7 – Portaria nº 127, de 11 de abril de 2007 – As-
sociação Comunitária Beneficente Rioclarense, no 
Município de São José do Rio Claro – MT;

8 – Portaria nº 129, de 11 de abril de 2007 – Fun-
dação Educativa Cultural Sebastião Osvaldo Costa – 
FECUSOCT, no Município de Araçu – GO;

9 – Portaria nº 256, de 29 de maio de 2007 – 
Associação Comunitária Excelsior, no Município de 
Araçatuba – SP;

10 – Portaria nº 331, de 19 de junho de 2007 – 
Associação Beneficente e Cultural Comunitária Tropi-
cal, no Município de Patrocínio – MG;

11 – Portaria nº 364, de 28 de junho de 2007 – 
Associação Comunitária Renascer, no município de 
Alto Alegre – SP;

12 – Portaria nº 412, de 24 de julho de 2007 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Verê, no 
Município de Verê – PR;

13 – Portaria nº 423, de 24 de julho de 2007 – As-
sociação Comunitária Beneficente de Cruzeiro de For-
taleza, no Município de Cruzeiro de Fortaleza – MG;

14 – Portaria nº 424, de 24 de julho de 2007 – 
Associação Comunitária Renascer, no Município de 
Mar Vermelho – AL;

15 – Portaria nº 444, de 9 de agosto de 2007 – 
Associação de Radiodifusão Coronel, no Município de 
Coronel Domingos Soares – PR;

16 – Portaria nº 485, de 24 de agosto de 2007 – 
Associação Comunitária de Ação e Desenvolvimento 
Cultural de Radiodifusão de Durandé, no Município de 
Durandé – MG;

17 – Portaria nº 507, de 13 de setembro de 2007 
– Associação Comunitária Rural Henriqueta Veloso, no 
Município de felício dos Santos – MG;

18 – Portaria nº 513, de 13 de setembro de 2007 
– Associação Princesa de Rádio Comunitária, no Mu-
nicípio de Juruena – MT;

19 – Portaria nº 546, de 27 de setembro de 2007 
– Associação de Radiodifusão Comunitária de Colméia 
– TO, no Município de Colméia – TO;

20 – Portaria nº 584, de 16 de outubro de 2007 
– Associação para a Divulgação, Desenvolvimento Co-
munitário e Bem Estar de Campinas do Sul – ADIVUL-
GAM, no Município de Campinas do Sul – RS;

21 – Portaria nº 589, de 16 de outubro de 2007 
– Associação Cultural e Esportiva de Nova Maringá – 
ACENOMA, no Município de Nova Maringá – MT;

22 – Portaria nº 591, de 16 de outubro de 2007 – 
Associação do Movimento de Radiodifusão Alternativo de 
São Martinho, no Município de São Martinho – RS; e

23 – Portaria nº 593, de 16 de outubro de 2007 
– Associação Comunitária de Defesa dos Cidadãos 
Castanheirenses – ACODEC, no Município de Casta-
nheiras – RO.

Brasília, 14 de maio de 2008. Luiz Inácio Lula 
da Silva. 
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MC Nº 685 EM

Brasília, 22 de novembro de 2006

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 Desenvol-
vimento Artístico e Cultural de Sorriso – ACODESO, no 
Município de Sorriso, Estado do Mato Grosso, 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 entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento 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 
meio de informações benéficas a todos os segmentos 
e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53670.001523/1998, 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, – Hélio Calixto da Costa.

RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA 
E SEM CONCORRENTES 

RELATÓRIO Nº 333/2005/RADCOM/ 
DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53670.001523/98 protocoli-
zado em 24-9-98.

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

Interessado: Associação Comunitária de Desenvol-
vimento artístico e Cultural de Sorriso – ACODESO, 
Município de Sorriso, Estado do Mato Grosso.

I – Introdução

1. A Associação Comunitária de Desenvolvimento 
artístico e Cultural de Sorriso – ACODESO, inscrita no 
CNPJ sob o número 02.747.674/0001-80, no Estado 
do Mato Grosso, com sede na Rua Mato Grosso, nº 
11.888 – Sala 1, Município de Sorriso, dirigiu-se ao 
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, confor-
me requerimento datado de 24 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 
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – Dou. de 18-3-1999 que contempla a localidade 
onde pretende instalar o seu transmissor, assim como 
o sistema irradiante e respectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4 Km as interessadas nes-
ta localidade, comunicamos que houve outra interes-
sada para a localidade, sendo concorrentes de avisos 
diferentes. Muito embora, elas serem concorrentes, a 
requerente se afastou em razão do município contar 
hoje com cerca de (50.000) habitantes, acomodando 
(2) rádios, razão pela qual a mesma afastou-se sua 
sede, enviando novas coordenadas ficando a 4,14 
Km da outra entidade autorizada (53000.000137/03), 
deixando assim, de serem concorrentes.

II – Relatório

-
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 pe-
tição de folha 1, bem como toda a documentação apre-
sentada 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 1/2004.

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 Mato Grosso, nº 1888 – Bairro 
Bom Jesus, no Município de Sorriso, Estado do Mato 
Grosso, de coordenadas geográficas em 12°36’02”S 
de latitude e 55º33’07”W de longitude.
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6. A análise técnica inicial desenvolvida, demons-
tra que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 56, 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 passando a 
constar: 12º34’42”S e 55º43’29”W no seguinte ende-
reço: BR-163 – Km 742 – Chácara dos Lírios, o que foi 
objeto de análise e conclusão por este Departamento, 
que constatou a possibilidade de aceitação dos novos 
dados, conforme as fls. 261 dos autos.

7. Considerando a seleção desta requerente, 
bem como a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: apresentação 
da documentação elencada no subitem 7.1 alíneas a, c, 
g, h m, o da Norma Complementar nº 1/2004, compro-
vação de necessária alteração estatutária, declaração 
de vínculo e certidão cartorária, tendo sido solicitada 
a apresentação do projeto técnico, em conformidade 
com o disposto no subitem 12.1 e alíneas da citada 
Norma (fls. 59 a 274).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
Formulário de Informações Técnicas – fls. 261, firmado 
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de 
verificação de instalação da estação, constatando-se 
conformidade com a Norma Complementar nº 1/2004, 
em especial as exigências inscritas em seu subitem 
12.1 e alíneas, conforme observa-se nas folhas 268 
e 269. Ressaltamos que nestes documentos constam 
as seguintes informações: identificação da entidade; 
os endereços da sede administrativa e de localização 
do transmissor, sistema irradiante e estúdio; caracte-
rísticas técnicas dos equipamentos (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.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 275 dos autos, corresponde 
ao que se segue:

e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados 

às finalidades e requisitos da Lei 9.612/98 
e pressupostos da Norma Complementar nº 
01/2004;

dos dirigentes, devidamente e em conformida-
de com os preceitos dispostos no Código Civil 
brasileiro adequados às finalidades e requisitos 
da Lei nº 9.612/98;

nacionalidade dos dirigentes;

requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

subitem 12.1 e alíneas da Norma Complemen-
tar nº 1/2004; e

quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
nas alíneas h, i e j na Norma Complementar 
nº 1/2004 e ainda, demais declarações e do-
cumentos 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:

Associação Comunitária de Desenvolvimento ar-
tístico e Cultural de Sorriso – ACODESO,

estúdio
BR 163 – Km 742 – Chácara dos Lírios, Municí-

pio de Sorriso, Grosso.

12º34’42” de latitude e 55º43’29” de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no Roteiro de 
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Análise de Instalação da Estação – fls. 268 e 269, bem 
como Formulário de Informações Técnicas –fl. 261 e 
que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação Comunitária de 
Desenvolvimento artístico e Cultural de Sorriso – ACO-
DESO, 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 53670.001523/98 
de 24 de setembro de 1998.

Brasília, 28 de dezembro de 2005. – Lúcia Helena 
Magalhães Bueno, Chefe de Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, – Regina Aparecida Monteiro, Chefe de 
Serviço de Radiodifusão Comunitária.

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 28 de dezembro de 2005. – Alexandra 

Luciana Costa, Diretora do Departamento de Outorga 
e Serviços, Substituta.

Aprovo o Relatório nº 333/2005/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, de dezembro de 2005. – Joanilson L. 
B. Ferreira, Secretário de Serviços de Comunicação 
Eletrônica.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 100, DE 2009 

(Nº 888/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Beneficente dos Moradores 
de Itinga para executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Lauro de 
Freitas, Estado da Bahia.

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

taria nº 686 de dezembro de 2007, que outorga auto-
rização à Associação Beneficente dos Moradores de 
Itinga para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Lauro de Freitas, Estado da Bahia.

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

MENSAGEM Nº 282, DE 2008

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 411, de 24 de julho de 2007 – As-
sociação da Rádio Comunitária de Vitória do Xingu, no 
Município de Vitória do Xingu – PA;

2 – Portaria nº 630, de 20 de novembro de 2007 
– Associação de Comunicação Comunitária de San-
dolândia, no Município de Sandolândia – TO;

3 – Portaria nº 641, de 20 de novembro de 2007 
– Associação de Difusão Comunitária São Sebastião, 
no município de São Sebastião de Lagoa de Roça – 
PB;

4 – Portaria nº 646, de 21 de novembro de 2007 
– Associação Rádio Comunitária Jacuípe FM, no Mu-
nicípio de Jacuípe – AL;

5 – Portaria nº 651, de 21 de novembro de 2007 
– Associação Comunitária Popular (ACOPOP), no Mu-
nicípio de Urupá – RO;

6 – Portaria nº 652, de 21 de novembro de 2007 
– Associação Comunitária de Ouriçangas, no Municí-
pio de Ouriçangas – BA;

7 – Portaria nº 655, de 21 de novembro de 2007 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Relvado, no Município de Relvado – RS;

8 – Portaria nº 661, de 21 de novembro de 2007 
– Associação da Rádio Comunitária Serrana Manga-
nês, no Município de Serra do Navio – AP;

9 – Portaria nº 678, de 30 de novembro de 2007 
– Associação Comunitária Nova União, no Município 
de Nova União – RO;

10 – Portaria nº 679, de 30 de novembro de 
2007 – Associação dos Comunicadores em Rádio 
Comunitária, Geração FM, no Município de Vale do 
Paraíso – RO;

11 – Portaria nº 680, de 30 de novembro de 2007 
– Associação Beneficente Anjos da Paz, no Município 
de Cujubim – RO;

12 – Portaria nº 686, de 6 de dezembro de 2007 
– Associação Beneficente dos Moradores de Itinga, 
no município de Lauro de Freitas – BA;

13 – Portaria nº 711, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária Beneficente Santos Dumont, 
no Município de Redenção – PA;

14 – Portaria nº 731, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária de Radiodifusão Tenente 
Laurentino Cruz – RN, no Município de Tenente Lau-
rentino Cruz – RN;

15 – Portaria nº 733, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação dos Canoeiros e Pescadores de Aurelino 
Leal e Ubaitaba, no Município de Aurelino Leal – BA;

16 – Portaria nº 754, de 18 de dezembro de 2007 – 
Fundação Potiguar, no Município de Mossoró – RN;
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17 – Portaria nº 759, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação Beneficente e Cultural Comunitária La-
marão, no município de Pindobaçu – BA;

18 – Portaria nº 775, de 20 de dezembro de 2007 
– Associação dos Moradores da Malha Central de Su-
zano, no Município de Suzano – SP;

19 – Portaria nº 810, de 20 de dezembro de 2007 
– Associação Cultural Serra, denominada “ACS”, no 
Município de Tangará da Serra – MT;

20 – Portaria nº 814, de 20 de dezembro de 
2007 – Sociedade Civil do Desenvolvimento Cultural 
e Social do Município de CM Preta, no município de 
Chã Preta – AL;

21 – Portaria nº 819, de 20 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária e Cultural de Goioxim, no 
Município de Goioxim – PR;

22 – Portaria nº 837, de 20 de dezembro de 
2007 – Associação Rádio Comunitária e Cultural Bu-
queirão – FM 107.1 MHZ, no Município de Cícero 
Dantas – BA;

23 – Portaria nº 852, de 21 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária Alternativa FM, no Município 
de Delmiro Gouveia – AL; e

24 – Portaria nº 867, de 24 de dezembro de 
2007 – 

Associação Comunitária de Comunicação e Cul-
tura de Alfredo Chaves – ES, no Município de Alfredo 
Chaves – ES.

Brasília, 14 de maio de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva. 

MC Nº 553 EM

Brasília, 12 de dezembro 2007

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou-
torga de autorização e respectiva documentação para 
que a Associação Beneficente dos Moradores de Itin-
ga, no município de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, 
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 entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento 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, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.053901/06, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos consti-
tucionais 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, – Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 686 DE 6 DE DEZEMBRO DE 2007

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo 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 cons-
ta do Processo Administrativo nº 53000.053901/06 
e do Parecer/MC/Conjur/CEL/Nº 2428– 1.08/2007, 
resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Be-
neficente dos Moradores de Itinga, com sede na Rua 
“AE” Loteamento Parque São Paulo, Qd. 20, Lote 36, 
Bairro Itinga, no Município de Lauro de Freitas, Esta-
do 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 subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar 
com o sistema irradiante localizado nas coorde-
nadas geográficas com latitude em 12º52’4”S e 
longitude em 38º21’13”W, utilizando a frequência 
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. – Hélio Costa.
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RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA 
 E COM CONCORRENTES 

RELATÓRIO N° 161/2007/RADCOM/ 
DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53000.053901/06, protoco-
lizado em 18-5-2006

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

Interessado: Associação Beneficente dos Morado-
res de Itinga município de Lauro de Freitas, Estado 
da Bahia 

I – Introdução

1. A Associação Beneficente dos Moradores de 
Itinga, inscrita no CNPJ sob o número 32.609.448/0001-
01, no Estado da Bahia, com sede Rua “AE” Loteamento 
Parque São Paulo, Qd. 20, Lote 36, Itinga, no municí-
pio de Lauro de Freitas, dirigiu-se ao Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, conforme requerimen-
to datado de 28-4-2006, 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 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 – DOUde 6-4-2006 que contempla a localidade 
onde pretende instalar o seu transmissor, 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 o requerimento 
de outras entidades foram objeto de exame por parte 
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 Comunitária dos Servido-
res Públicos do Estado da Bahia Vida Nova/ Caji 
e Adjacências – Processo n° 53100000393/04, 
arquivado pelos seguintes fatos e fundamen-
tos: a requerente conta com menor represen-
tatividade junto a comunidade local, conforme 
comunicado à entidade por meio do ofício nº 
208, datado de 20-1-2005, cuja cópia do ofício 
e respectivo AR Postal se encontram anexos. 
Saliente-se que, frente a ciência do arquiva-

mento dos autos, a entidade apresentou soli-
citação para reconsideração dos autos, tendo 
sido a mesma objeto de análise pelo Depar-
tamento que decidiu pela não reconsideração 
conforme os fatos e fundamentos dispostos 
no ofício n° 1.953 de 11-4-2005, o qual foi 
publicado no DOU de 16-6-2005 pelo fato do 
correio não ter possibilidade de entregar a 
correspondência., dessa decisão não houve 
interposição de recurso.

b) Projeto SOS Criança Sistema M– 
Com em Lauro de Freitas – Processo n° 
53640000717/02, arquivado pelos seguintes 
fatos e fundamentos: as coordenadas geo-
gráficas indicadas pela requerente situou-se 
3,52 Km de uma outra entidade já autorizada, 
conforme comunicado à entidade por meio do 
ofício n° 6.723, datado de 17-10-2006, cuja 
cópia do DOU de 14-5-2007, que tornou o 
ato público, se encontra anexo. Saliente-se 
que, frente a publicação do arquivamento dos 
autos, a entidade não apresentou solicitação 
para reconsideração desta decisão.

c) Associação Bahiana Sócio Cultural 
Exército de Jesus – Processo n° 53640000170-
02, arquivado pelos seguintes fatos e funda-
mentos: a requerente situou-se numa posição 
geográfica cuja distância resultou 2,52 Km de 
uma outra entidade já autorizada, conforme 
comunicado à entidade por meio do ofício n° 
6.721, datado de 17-10-2006, cuja cópia do 
DOU de 14-5-2007, que tornou o ato público, 
se encontra anexo. Saliente-se que, frente a 
publicação do arquivamento dos autos a enti-
dade não apresentou solicitação para recon-
sideração desta decisão.

d) Associação Beneficente e Cultural 
dos Moradores do Loteamento Vida Nova I 
– Processo n° 53000000108/03, arquivado 
pelos seguintes fatos e fundamentos: a re-
querente situou-se numa posição geográfica 
cuja distância resultou 2,03 Km de uma outra 
entidade já autorizada, conforme comunicado 
à entidade por meio do ofício nº 6.717, datado 
de 17-10-2006, cuja cópia do DOU de 14-5-
2007, que tornou o ato público, se encontra 
anexo. Saliente-se que, frente a publicação 
do arquivamento dos autos, a entidade não 
apresentou solicitação para reconsideração 
desta decisão

e) Associação Cultural de Difusão Comu-
nitária Porto Aberto – ACDCPA – Processo nº 
53000046810/05, arquivado pelos seguintes 

MARÇO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL134



Março de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 06697 

fatos e fundamentos: a requerente situou-se 
numa posição geográfica cuja distância resul-
tou 3,35 Km de uma outra entidade já autoriza-
da, conforme comunicado à entidade por meio 
do ofício nº 654, datado de 14-2-2007, cuja 
cópia do ofício se encontra anexo. Saliente-se 
que, frente a ciência do arquivamento dos autos 
por vistas, a entidade apresentou solicitação 
para reconsideração dos autos, tendo sido a 
mesma objeto de análise pelo Departamento 
que decidiu pela não reconsideração confor-
me os fatos e fundamentos dispostos no ofício 
nº 138 de 2-5-2007 e a entidade não interpôs 
recurso dessa decisão.

II – Relatório

-
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 Complementar nº 1/2004, 
de 26-1-2004.

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 “AE” Loteamento Parque 
São Paulo, Qd. 20, Lote 36, Itinga, no Município de 
Lauro de Freitas, Estado da Bahia, de coordenadas 
geográficas em 12º52’04”S de latitude e 38º21’13”W 
de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, demons-
tra que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser confirmadas, pelo que se depreende da memória 
do documento de folhas 785, 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 
cordenadas 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. Considerando a seleção desta requerente, 
bem como a documentação que foi encaminhada pela 

requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: apresentação 
da documentação elencada no subitem 7.1 alíneas d, 
p da Norma Complementar nº 1/2004, tendo sido so-
licitada a apresentação do projeto técnico, em confor-
midade com o disposto no subitem 12.1 e alíneas da 
citada Norma (fls. 791 a 830).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls.: 811, firmado 
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de 
verificação de instalação da estação, constatando-se 
conformidade com a Norma Complementar nº 1/2004, 
e, especial as exigências inscritas em seu subitem 12.1 
e alíneas, conforme observa-se nas folhas 829. Ressal-
tamos que nestes documentos constam as seguintes 
informações; identificação da entidade; os endereços 
da sede adminstrativa 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 830, dos autos, corresponde 
ao que se segue:

e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no código Civil Brasileiro e adequados às 
finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98 e 
pressupostos da Normas Complementar nº 
1/2004; 

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;

nacionalidade dos dirigentes;

requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

subitem 12.1 e alíneas da Norma Complemen-
tar nº 1/2004;

quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
nas alíneas h, i e j da Norma Complementar 
nº 1/2004 e ainda, demais declarações e do-
cumentos requeridos com intuito de confirmar 
alguns dados informados;
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III – Conclusão

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 á 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:

Associação Beneficente dos Moradores de Itin-
ga;

 localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua “AE” Loteamento Parque São Paulo, Qd. 20, 
Lote 36, Itinga, município de Lauro de Freitas, Estado 
da Bahia;

 coordenadas geográficas
12°52’04” de latitude e 38°21’13” de longitude, 

correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls 829, bem como 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 811 que se 
referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimen-
to do pedido formulado pela Associação Beneficente 
dos Moradores de Itinga, 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 
53000053901/06, de 18-5-2006.

À consideração do Senhor Diretor do Departa-
mento de Outorga de Serviços. 

Brasília, 9 de julho de 2007. – Alexandra Lucia-
na Costa, Coordenadora. 

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 9 de julho de 2007. – Carlos Alberto 

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

Aprovo o Relatório nº 161/2007/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe -se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, 9 de julho de 2007. – Zilda Beatriz S. 
de Campos Abreu.

Secretária de Serviços de Comunicação Eletrô-
nica.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática, (Decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 101, DE 2009 

(Nº 889/2008, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação dos Canoeiros e Pescadores 
de Aurelino Leal e Ubaitaba para executar 
serviços de radiodifusão comunitária na 
cidade de Aurelino Leal, Estado da Bahia.

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

taria nº 733 de 18 de dezembro de 2007, que outorga 
autorização à Associação dos Canoeiros e Pescado-
res de Aurelino Leal e Ubaitaba para executar, por 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Aurelino Leal, 
Estado da Bahia.

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

MENSAGEM Nº 282, DE 2008

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

com o § 3°, 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 411, de 24 de julho de 2007 – As-
sociação da Rádio Comunitária de Vitória do Xingu, no 
município de Vitória do Xingu – PA;

2 – Portaria nº 630, de 20 de novembro de 2007 
– Associação de Comunicação Comunitária de San-
dolândia, no município de Sandolândia – TO;
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3 – Portaria nº 641, de 20 de novembro de 2007 – 
Associação de Difusão Comunitária São Sebastião, no 
município de São Sebastião de Lagoa de Roça – PB;

4 – Portaria nº 646, de 21 de novembro de 2007 
– Associação Rádio Comunitária Jacuípe FM, no mu-
nicípio de Jacuípe – AL;

5 – Portaria nº 651, de 21 de novembro de 2007 
– Associação Comunitária Popular (ACOPOP), no mu-
nicípio de Urupá – RO;

6 – Portaria nº 652, de 21 de novembro de 2007 
– Associação Comunitária de Ouriçangas, no municí-
pio de Ouriçangas – BA;

7 – Portaria nº 655, de 21 de novembro de 2007 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Relvado, no município de Relvado – RS;

8 – Portaria nº 661, de 21 de novembro de 2007 
– Associação da Rádio Comunitária Serrana Manga-
nês, no município de Sena do Navio – AP;

9 – Portaria nº 678, de 30 de novembro de 2007 
– Associação Comunitária Nova União, no município 
de Nova União – RO;

10 – Portaria nº 679, de 30 de novembro de 
2007 – Associação dos Comunicadores em Rádio 
Comunitária, Geração FM, no município de Vale do 
Paraíso – RO;

11 – Portaria nº 680, de 30 de novembro de 2007 
– Associação Beneficente Anjos da Paz, no município 
de Cujubim – RO;

12 – Portaria nº 686, de 6 de dezembro de 2007 
– Associação Beneficente dos Moradores de Itinga, 
no município de Lauro de Freitas – BA;

13 – Portaria nº 711, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária Beneficente Santos Dumont, 
no município de Redenção – PA;

14 – Portaria nº 731, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária de Radiodifusão Tenente 
Laurentino Cruz – RN, no município de Tenente Lau-
rentino Cruz – RN;

15 – Portaria nº 733, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação dos Canoeiros e Pescadores de Aurelino 
Leal e Ubaitaba, no município de Aurelino Leal – BA;

16 – Portaria nº 754, de 18 de dezembro de 2007 – 
Fundação Potiguar, no município de Mossoró – RN;

17 – Portaria nº 759, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação Beneficente e Cultural Comunitária La-
marão, no município de Pindobaçu – BA;

18 – Portaria nº 775, de 20 de dezembro de 2007 
– Associação dos Moradores da Malha Central de Su-
zano, no município de Suzano – SP;

19 – Portaria nº 810, de 20 de dezembro de 2007 
– Associação Cultural Serra, denominada “ACS”, no 
município de Tangará da Serra – MT;

20 – Portaria nº 814, de 20 de dezembro de 
2007 – Sociedade Civil do Desenvolvimento Cultural 

e Social do Município de Chã Preta, no município de 
Chã Preta – AL;

21 – Portaria nº 819, de 20 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária e Cultural de Goioxim, no 
município de Goioxim – PR;

22 – Portaria nº 837, de 20 de dezembro de 
2007 – Associação Rádio Comunitária e Cultural Bu-
queirão – FM 107.1 MHZ, no município de Cícero 
Dantas – BA;

23 – Portaria nº 852, de 21 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária Alternativa FM, no município 
de Delmiro Gouveia – AL; e

24 – Portaria nº 867, de 24 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultu-
ra de Alfredo Chaves – ES, no município de Alfredo 
Chaves – ES.

Brasília, 14  de maio de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 61/2008

Brasília, 13 de fevereiro de 2008

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

Outorga de Autorização e respectiva
documentação para que a entidade Associação 

dos Canoeiros e Pescadores de Aurelino Leal e Ubai-
taba, no município de Aurelino Leal, Estado da Bahia, 
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 entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento 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, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.006307/05, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
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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, – Hélio  Costa.

PORTARIA Nº 733 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2007

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo 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 Administrativo nº 53000.006.307/05 e do 
PARECER/MC/CONJUR/MGT/Nº 2103–1.08/2007, 
resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação dos 
Canoeiros e Pescadores de Aurelino Leal e Ubaitaba, 
com sede na Rua José do Patrocínio, nº 89, no muni-
cípio de Aurelino Leal, 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 subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
gráficas com latitude em 14º/ 19º /00”S e longitude em 
39º 19’ 38”W, utilizando a frequência 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. – Hélio Costa.

RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA 
E COM CONCORRENTES 

RELATÓRIO Nº 228/2007/RADCOM/ 
DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53000.006307/05, protocoli-
zado em 11 de fevereiro de 2005

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

Interessado: Associação dos Canoeiros e Pescado-
res de Aurelino Leal e Ubaitaba município de Aurelino 
Leal, Estado da Bahia.

I – Introdução

1. A Associação dos Canoeiros e Pescadores de 
Aurelino Leal e Ubaitaba, inscrita no CNPJ sob o nú-
mero 03.474.441/0001-13, no Estado da Bahia, com 
sede na Rua José do Patrocínio, nº 89, no município 
de Aurelino Leal, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Esta-
do das Comunicações, conforme requerimento datado 
de 24 de março de 2004, 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 27-10-2005 que contempla a locali-
dade onde pretende instalar o seu transmissor, assim 
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4/ Km entre as, interessa-
das nesta localidade, comunicamos que o requerimen-
to de outra entidade foi objeto de exame por parte do 
Departamento de Outorga de Serviços, vez que apre-
sentou sua solicitação para a mesma área de interes-
se, tendo sido seu processo devidamente analisado 
e arquivado. O motivo do arquivamento, bem como a 
indicação da relação constando o respectivo nome e 
processo, se encontra abaixo explicitada:

a) Associação do Desenvolvimento Comunitário 
do ACM – Processo nº 53000.005974/04, arquivado 
pelos seguintes fatos e fundamentos: No intuito de 
autorizar as Entidades interessadas na execução do 
serviço nesta localidade, este Ministério publicou Aviso 
no Diário Oficial da União de 27-10-2005 convocando 
as Entidades a apresentarem a documentação exigida 
para a autorização Ocorre que a “Associação do De-
senvolvimento Comunitário do ACM”, não encaminhou 
a documentação exigida pela Legislação Específica, 
qual seja a disposta no subitem 7.1 e alíneas da Nor-
ma Complementar nº 1/2004, bem como no art. 9º, § 
2º e incisos da Lei nº 9.612/98, no prazo legal estipu-
lado no citado aviso de habilitação, o qual expirou aos 
30-1-2006, impossibilitando a análise técnico jurídica 
do requerimento conforme comunicado à entidade 
por meio do ofício nº 2890, datado de 7 de junho de 
2006, cuja cópia do ofício e respectivo AR Postal se 
encontram anexos. Saliente-se que, frente a ciência do 
arquivamento dos autos, a entidade não apresentou 
solicitação para reconsideração desta decisão.
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II – Relatório

-
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 Complementar nº 1/2004, 
de 26-1-2004.

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 Hugo Castelo Branco, S/Nº – 
ACM, no município de Aurelino Leal, Estado da Bahia, 
de coordenadas geográficas em 14°18’59”S de latitude 
e 39°19’39”W de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, demons-
tra que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser confirmadas, pelo que se depreende da memória 
do documento de folhas 127, 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 firal, 
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. Ressalte-se que em relação ao item 
15 do roteiro de análise de instalação da estação de 
Radcom, houve justificativa às folhas 161.

7. Considerando a seleção desta requerente, 
bem como a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: apresentação 
da documentação elencada no subitem 7.1 alínea a da 
Norma Complementar nº 1/2004, tendo sido solicitada 
a apresentação do projeto técnico, em conformidade 
com o disposto no subitem 12.1 e alíneas da citada 
Norma (fls. 139 a 159).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 142 e 143, 

firmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o 
roteiro de verificação de instalação da estação, cons-
tatando-se conformidade com a Norma Complementar 
nº 1/2004, em especial as exigências inscritas em seu 
subitem 12.1 e alíneas, conforme observa-se nas folhas 
161. Ressaltamos que nestes documentos constam 
as seguintes informações: identificação da entidade; 
os endereços da sede administrativa e de localização 
do transmissor, sistema irradiante e estúdio; caracte-
rísticas técnicas dos equipamentos (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.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 159, dos autos, corresponde 
ao que se segue:

e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados 
às finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98 
e pressupostos da Norma Complementar nº 
1/2004;

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;

nacionalidade dos dirigentes;

requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

subitem 12.1 e alíneas da Norma Complemen-
tar nº 1/2004;

quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
nas alíneas h, i e j da Norma Complementar 
nº 1/2004 e ainda, demais declarações e do-
cumentos requeridos com intuito de confirmar 
alguns dados informados;

III – Conclusão

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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Associação dos Canoeiros e Pescadores de Au-
relino Leal e Ubaitaba,

e estúdio
Rua Pedro Elias, nº 145 – Centro, município de 

Aurelino Leal, Estado da Bahia;

14°19’00” de latitude e 39°19’38” de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 161, bem como 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 142 e 143 
que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação dos Canoeiros 
e Pescadores de Aurelino Leal e Ubaitaba, no senti-
do 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 53000.006307/05, de 11 
de fevereiro de 2005.

Brasília, 11 de setembro de 2007. – Vilma de 
Fátima Alvarenga Fanis, Relator da conclusão Jurí-
dica – Neide Aparecida da Silva, Relator da conclu-
são Técnica.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Set Brasília, 11 de setembro 2007. 
– Alexandra Luciana Costa, Coordenadora

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 11 de setembro de 2007. – Carlos Al-

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

Aprovo o Relatório nº 0228/2007/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, 11 de setembro de 2007. – Zilda Bea-
triz S. de Campos Abreu, Secretária de Serviços de 
Comunicação Eletrônica.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática, (Decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 102, DE 2009 

(Nº 892/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Cultural Serra – ACS para exe-
cutar serviços de radiodifusão comunitária 
na cidade de Tangará da Serra, Estado de 
Mato Grosso.

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

taria nº 810 de 20 de dezembro de 2007, que outorga 
autorização à Associação Cultural Serra – ACS para 
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso.

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

MENSAGEM Nº 282, DE 2008

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 411, de 24 de julho de 2007 – As-
sociação da Rádio Comunitária de Vitória do Xingu, no 
município de Vitória do Xingu – PA;

2 – Portaria nº 630, de 20 de novembro de 2007 
– Associação de Comunicação Comunitária de San-
dolândia, no município de Sandolândia – TO;

3 – Portaria nº 641, de 20 de novembro de 2007 – 
Associação de Difusão Comunitária São Sebastião, no 
município de São Sebastião de Lagoa de Roça – PB;

4 – Portaria nº 646, de 21 de novembro de 2007 
– Associação Rádio Comunitária Jacuípe FM, no mu-
nicípio de Jacuípe – AL;

5 – Portaria nº 651, de 21 de novembro de 2007 
– Associação Comunitária Popular (ACOPOP), no mu-
nicípio de Urupá – RO;

6 – Portaria nº 652, de 21 de novembro de 2007 
– Associação Comunitária de Ouriçangas, no municí-
pio de Ouriçangas – BA;

7 – Portaria nº 655, de 21 de novembro de 2007 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Relvado, no município de Relvado – RS;

8 – Portaria nº 661, de 21 de novembro de 2007 
– Associação da Rádio Comunitária Serrana Manga-
nês, no município de Serra do Navio – AP;
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9 – Portaria nº 678, de 30 de novembro de 2007 
– Associação Comunitária Nova União, no município 
de Nova União – RO;

10 – Portaria nº 679, de 30 de novembro de 
2007 – Associação dos Comunicadores em Rádio 
Comunitária, Geração FM, no município de Vale do 
Paraíso – RO;

11 – Portaria nº 680, de 30 de novembro de 2007 
– Associação Beneficente Anjos da Paz, no município 
de Cujubim – RO;

12 – Portaria nº 686, de 6 de dezembro de 2007 
– Associação Beneficente dos Moradores de Itinga, 
no município de Lauro de Freitas – BA;

13 – Portaria nº 711, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária Beneficente Santos Dumont, 
no município de Redenção – PA;

14 – Portaria nº 731, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária de Radiodifusão Tenente 
Laurentino Cruz  RN, no município de Tenente Lau-
rentino Cruz – RN;

15 – Portaria nº 733, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação dos Canoeiros e Pescadores de Aurelino 
Leal e Ubaitaba, no município de Aurelino Leal – BA;

16 – Portaria nº 754, de 18 de dezembro de 2007 – 
Fundação Potiguar, no município de Mossoró – RN;

17 – Portaria nº 759, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação Beneficente e Cultural Comunitária La-
marão, no município de Pindobaçu – BA;

18 – Portaria nº 775, de 20 de dezembro de 2007 
– Associação dos Moradores da Malha Central de Su-
zano, no município de Suzano – SP;

19 – Portaria nº 810, de 20 de dezembro de 2007 
– Associação Cultural Sena, denominada “ACS”, no 
município de Tangará da Sena – MT;

20 – Portaria nº 814, de 20 de dezembro de 
2007 – Sociedade Civil do Desenvolvimento Cultural 
e Social do Município de Chã Preta, no município de 
Chã Preta – AL;

21 – Portaria nº 819, de 20 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária e Cultural de Goioxim, no 
município de Goioxim – PR;

22 – Portaria nº 837, de 20 de dezembro de 2007 
– Associação Rádio Comunitária e Cultural Buqueirão – 
FM 107.1 MHZ, no município de Cícero Dantas – BA;

23 – Portaria nº 852, de 21 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária Alternativa FM, no município 
de Delmiro Gouveia – AL; e

24 – Portaria nº 867, de 24 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultu-
ra de Alfredo Chaves – ES, no município de Alfredo 
Chaves – ES.

Brasília, 14 de maio de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 158/2008

Brasília, 18 de fevereiro de 2008

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca,

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou-
torga de autorização e respectiva documentação para 
que a Associação Cultural Serra, denominada “ACS”,no 
município de Tangará da Serra, Estado do Mato Gros-
so, 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 entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento 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, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.003557/03, 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, – Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 810, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2007

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo 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 Administrativo nº 53.000.003.557/03 e do Pa-
recer/MC/Conjur/MGT/Nº 1781-1.08/2007, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Cul-
tural Serra, denominada “ACS”, com sede na Rua Se-
bastião Barreto, nº 277-S, no município de Tangará da 
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Serra, Estado de Mato Grosso, 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 14°37’27”S e longitude em 
57°29’21”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. – Hélio Costa.

RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA 
E COM CONCORRENTES 

RELATÓRIO Nº 94 /2007/RADCOM/DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53.000.003.557/03, protoco-
lizado em 14-4-2003.

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

Interessado: Associação Cultural Serra, denomina-
da “ACS” Município de Tangará da Serra, Estado de 
Mato Grosso.

I – Introdução

1. A Associação Cultural Serra, denominada 
“ACS”, inscrita no CNP sob o número 05.556.151/0001-
44, no Estado de Mato Grosso, com sede na Rua Se-
bastião Barreto, nº 277-s, Centro, no Município de Tan-
gará da Serra, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, conforme requerimento datado de 
3 de fevereiro de 2003, 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 26-1-2004 que contempla a localidade 
onde pretende instalar o seu transmissor, 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 o requerimento de 

outras três 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 Comunitária de Desenvolvimento 
Artístico Cultural Informativo e Social do Município de 
Tangará da Serra-MT – Processo nº 53.000.018.334/04, 
arquivado pelos seguintes fatos e fundamentos: O local 
proposto para a instalação e arquivamento do sistema 
irradiante, se encontra a 1,763Km de distância das co-
ordenadas geográficas constantes do Aviso, publicado 
no DOU de 28-1-05, conforme comunicado à entidade 
por meio do ofÍcio nº 516, datado de 15-2-05, ou seja 
está situado além do raio máximo de 1km, cuja cópia 
do ofício, respectivo AR Postal e despacho de arqui-
vamento, encontram-se anexos. Saliente-se que, por 
estar o endereço indicado pela entidade em local in-
certo, não foi possível o contato entre este Ministério e 
a requerente, sendo o arquivamento publicado no Diá-
rio Oficial da União do dia 13 de setembro de 2005, 
conforme cópia anexa. A Entidade não apresentou 
solicitação para reconsideração desta decisão.

b) Associação Fonte de Luz – Processo nº 
53.100.000.143/04, arquivado pelos seguintes fatos 
e fundamentos: O local proposto para a instalação 
e arquivamento do sistema irradiante, se encontra a 
2,716Km de distância das coordenadas geográficas 
constantes do Aviso, publicado no DOU de 28-1-05, 
conforme comunicado à entidade por meio do ofício nº 
513, datado de 15-2-05, cuja cópia do ofício, respectivo 
AR Postal e despacho de arquivamento, encontram-se 
anexos. Saliente-se que, frente a ciência do arquiva-
mento dos autos, a entidade não apresentou solicita-
ção para reconsideração desta decisão.

c) Associação Comunitária Ecológica e de 
Radiodifusão de Tangará da Serra – Processo nº 
53.000.030.970/03, arquivado pelos seguintes fatos 
e fundamentos: A entidade não encaminhou qualquer 
documentação em cumprimento as exigências elenca-
das no Ofício nº 724 de 22-2-2005, AR Postal em 1-3-
2005, tendo ocorrido a perda do prazo em decurso do 
tempo comprovado a falta de interesse processual do 
requerente, conforme comunicado à entidade por meio 
de Ofício nº 7.428, datado de 30-11-2005, cuja cópia, 
respectivo AR Postal e despacho de arquivamento, 
encontram-se anexos. Saliente-se que, frente a ciência 
do arquivamento dos autos, a entidade não apresentou 
solicitação para reconsideração desta decisão.
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II – Relatório

tidade/documentos aces-dade/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 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 1/2004, de 26-1-2004.

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: Sebastião Barreto, 277-S, Centro, 
no Município de Tangará da Serra, Estado de Mato 
Grosso, de coordenadas geográficas em 14°37’27”S 
de latitude e 57°29’21”W de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, demons-
tra que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 228/229 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. Considerando a seleção desta requerente, bem 
como a documentação que foi encaminhada consta-
taram-se pendências passíveis do cumprimento das 
seguintes exigências: apresentação da documentação 
elencada no subitem 7.1 alíneas a, b, c, d, e, f, h, i, j, 
da Norma Complementar nº 1/2004, comprovação de 
necessária alteração estatutária, comprovante de vá-
lida existência das entidades que manifestaram apoio 
à iniciativa e cópia do CNPJ retificado da requerente, 
tendo sido solicitada a apresentação do projeto técni-
co, em conformidade com o disposto no subitem 12.1 
e alíneas da citada Norma (fls. 236 a 360).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 343, firmado 
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de 
verificação de instalação da estação, constatando-se 
conformidade com a Norma Complementar nº 1/2004, 
em especial as exigências inscritas em seu subitem 

12.1 e alíneas, conforme observa-se nas folhas 359. 
Ressaltamos 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 irradiada 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 360, dos autos, corresponde 
ao que se segue:

e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados 
às finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98 
e pressupostos da Norma Complementar n° 
1/2004;

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;

nacionalidade dos dirigentes;

requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

subitem 12.1 e alíneas da Norma Complemen-
tar nº 1/2004;

quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
nas alíneas h, i e j da Norma Complementar 
nº 1/2004 e ainda, demais declarações e do-
cumentos requeridos com intuito de confirmar 
alguns dados informados;

III – Conclusão

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:

Associação Cultural Serra, denominada “ACS”,
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estúdio
Rua: Sebastião Barreto, 277-S-Centro, município 

de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso–MT;

14°37’27” de latitude e 57°29’21” de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 359, bem como 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 343 e que 
se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação Cultural Serra, 
denominada “ACS”, no sentido de conceder-lhe a au-
torização para a exploração do serviço de radiodifu-
são comunitária, na localidade pretendida, dentro das 
condições circunscritas no Processo Administrativo nº 
53.000.003.557/03, de 14 de abril de 2003.

Brasília, 3 de abril de 2007. – Eliane Rodrigues, 
Relator da conclusão Jurídica – Leonardo Paiva, Re-
lator da conclusão Técnica.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 3 de abril de 2007. – Alexandra Luciana 

Costa, Coordenadora.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 3 de abril de 2007. – Carlos Alberto 

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

Aprovo o Relatório nº 094 /2007/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, 3 de abril de 2007. – Zilda Beatriz de 
Campos Abreu, Secretária de Serviços de Comuni-
cação Eletrônica.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 103, DE 2009 

(Nº 893/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária e Cultural de 
Goioxim para executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Goioxim, 
Estado do Paraná.

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

taria nº 819 de 20 de dezembro de 2007, que outorga 

autorização à Associação Comunitária e Cultural de 
Goioxim para executar, por 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Goioxim, Estado do Paraná.

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

MENSAGEM Nº 282, DE 2008

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 411, de 24 de julho de 2007 – As-
sociação da Rádio Comunitária de Vitória do Xingu, no 
Município de Vitória do Xingu – PA;

2 – Portaria nº 630, de 20 de novembro de 2007 
– Associação de Comunicação Comunitária de San-
dolândia, no Município de Sandolândia – TO;

3 – Portaria nº 641, de 20 de novembro de 2007 – 
Associação de Difusão Comunitária São Sebastião, no 
Município de São Sebastião de Lagoa de Roça – PB;

4 – Portaria nº 646, de 21 de novembro de 2007 
– Associação Rádio Comunitária Jacuípe FM, no Mu-
nicípio de Jacuípe – AL;

5 – Portaria nº 651, de 21 de novembro de 2007 
– Associação Comunitária Popular (ACOPOP), no Mu-
nicípio de Urupá – RO;

6 – Portaria nº 652, de 21 de novembro de 2007 
– Associação Comunitária de Ouriçangas, no Municí-
pio de Ouriçangas – BA;

7 – Portaria nº 655, de 21 de novembro de 2007 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Relvado, no Município de Relvado – RS;

8 – Portaria nº 661, de 21 de novembro de 2007 
– Associação da Rádio Comunitária Serrana Manga-
nês, no Município de Serra do Navio – AP;

9 – Portaria nº 678, de 30 de novembro de 2007 
– Associação Comunitária Nova União, no Município 
de Nova União – RO;

10 – Portaria nº 679, de 30 de novembro de 
2007 – Associação dos Comunicadores em Rádío 
Comunitária, Geração FM, no Município de Vale do 
Paraíso – RO;

11 – Portaria nº 680, de 30 de novembro de 2007 
– Associação Beneficente Anjos da Paz, no Município 
de Cujubim – RO;

12 – Portaria nº 686, de 6 de dezembro de 2007 
– Associação Beneficente dos Moradores de Itinga, 
no Município de Lauro de Freitas – BA;

13 – Portaria nº 711, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária Beneficente Santos Dumont, 
no Município de Redenção – PA;
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14 – Portaria nº 731, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária de Radiodifusão Tenente 
Laurentino Cruz – RN, no Município de Tenente Lau-
rentino Cruz – RN;

15 – Portaria nº 733, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação dos Canoeiros e Pescadores de Aurelino 
Leal e Ubaitaba, no Município de Aurelino Leal – BA;

16 – Portaria nº 754, de 18 de dezembro de 2007 – 
Fundação Potiguar, no Município de Mossoró – RN;

17 – Portaria nº 759, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação Beneficente e Cultural Comunitária La-
marão, no Município de Pindobaçu – BA;

18 – Portaria nº 775, de 20 de dezembro de 2007 
– Associação dos Moradores da Malha Central de Su-
zano, no Município de Suzano – SP;

19 – Portaria nº 810, de 20 de dezembro de 2007 
– Associação Cultural Serra, denominada “ACS”, no 
Município de Tangará da Serra – MT;

20 – Portaria nº 814, de 20 de dezembro de 
2007 – Sociedade Civil do Desenvolvimento Cultural 
e Social do Município de Chã Preta, no Município de 
Chã Preta – AL;

21 – Portaria nº 819, de 20 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária e Cultural de Goioxim, no 
Município de Goioxim – PR;

22 – Portaria nº 837, de 20 de dezembro de 2007 – 
Associação Rádio Comunitária e Cultural Buqueirão – FM 
107.1 MHZ, no Município de Cícero Dantas – BA;

23 – Portaria nº 852, de 21 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária Alternativa FM, no Município 
de Delmiro Gouveia – AL; e

24 – Portaria nº 867, de 24 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultu-
ra de Alfredo Chaves – ES, no Município de Alfredo 
Chaves – ES.

Brasília, 14 de maio de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 101 2008

Brasília, 13 de fevereiro de 2008

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 e Cultural de 
Goioxim, no município de Goioxim, Estado do Paraná, 
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 entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-

senvolvimento 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 
meio de informações benéficas a todos os segmentos 
e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53740.000698/99, 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, – Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 819, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2007

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo 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 Administrativo nº 53.740.000.698/99 e do Pa-
recer/MC/Conjur/MGT/Nº 2014-1.08/2007, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária e Cultural de Goioxim, com sede na Rua Lau-
rindo Cordeiro de Souza, S/Nº – Centro, no Município 
de Goioxim, Estado do Paraná, 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 25°11’47”S e longitude em 
51°59’34”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. – Hélio Costa.
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RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA 
E SEM CONCORRENTES

RELATÓRIO Nº 244/2007/RADCOM/ 
DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53740.000698/99 protocoli-
zado em 26 de maio de 2004.

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

Interessado: Associação Comunitária e Cultural de 
Goioxim, Município de Goioxim, Estado do Paraná.

I – Introdução

1. A Associação Comunitária e Cultural de Goioxim 
inscrita no CNPJ sob o número 03.349.576/0001-57, no 
Estado do Paraná, com sede na Rua Laurindo Cordeiro 
de Souza, S/Nº – Centro Município de Goioxim, dirigiu-
se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, 
conforme requerimento datado de 10 de março de 2004 
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 26-1-2004 que contempla a localidade 
onde pretende instalar o seu transmissor, 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

-
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 pe-
tição de folha 1, bem como toda a documentação apre-
sentada 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 1/2004.

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 São Paulo, nº 1.234 – Cen-
tro, no Município de Goioxim, Estado do Paraná, de 
coordenadas geográficas em 25°11’47”S de latitude e 
51°59’34”W de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, demons-
tra que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 82 e 83, 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. Ressalte-se que em rela-
ção ao item 15 do Roteiro de Análise de Instalação da 
Estação de Radcom, as coordenadas geográficas são 
as mesmas que a tornaram selecionada.

7. Considerando a seleção desta requerente, bem 
como a documentação que foi encaminhada pela requeren-
te, constataram-se pendências passíveis do cumprimento 
seguintes exigências: apresentação da documentação elen-
cada no subitem 7.1 alíneas a, c, d, e, h, i, j, l, da Norma 
Complementar nº 1/2004, comprovação de necessária al-al-
teração estatutária, certidão cartorária, declaração de que 
a Entidade não possui vínculos de subordinação e cópia 
do CNPJ, tendo sido solicitada a apresentação do projeto 
técnico, em conformidade com o disposto no subitem 12.1 
e alíneas da citada Norma (fls. 88 a 151).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls 110, firmado 
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de 
verificação de instalação da estação, constatando-se 
conformidade com a Norma Complementar nº 1/2004, 
em especial as exigências inscritas em seu subitem 
12.1 e alíneas, conforme observa-se nas folhas 159. 
Ressaltamos 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 irradiada 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 151, dos autos, corresponde 
ao que se segue:
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 Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispostos 
no Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98 e pressu-
postos da Norma Complementar nº 1/2004;

 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;

 Projeto Técnico conforme disposto no 
subitem 12.1 e alíneas da Norma Complemen-
tar nº 1/2004;

 declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
nas alíneas h, i e j da Norma Complementar 
nº 1/2004 e ainda, demais declarações e do-
cumentos requeridos com intuito de confirmar 
alguns dados informados;

III – Conclusão

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:

Associação Comunitária e Cultural de Goioxim;

estúdio
Rua Laurindo Cordeiro de Souza, S/Nº – Centro, 

Município de Goioxim, Estado do Paraná.

25°11’47” de latitude e 51°59’34” de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” fls. 159, bem como 

“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 110 que 
se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimen-
to do pedido formulado pela Associação Comunitária 
e Cultural de Goioxim, 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 
53740.000698/99 de 26 de maio de 2004.

Brasília, 25 de setembro de 2007. – Vilma De Fá-
tima Alvarenga Fanis, Relatora da conclusão Jurídica 
– Chefe de Serviço de radiodifusão Comunitária.

Neide Aparecida Da Silva, Relatora da conclu-
são Técnica – Chefe de Divisão/SSR .

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços. 
Brasília, 25 de setembro de 2007. – Alexandra 

Luciana Costa, Coordenador – Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica. 
Brasília, 25 de setembro de 2007. – Carlos Al-

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

Aprovo o Relatório nº 0244/2007/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, 25 de setembro de 2007. – Zilda Bea-
triz S. de Campos Abreu, Secretária de Serviços de 
Comunicação  Eletrônica.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informatica. (Decisão 
terminativa)) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 104, DE 2009 

(Nº 894/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à UNAS – União de Núcleos, Associações 
e Sociedades de Moradores de Heliópolis 
e São João Clímaco para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo.

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

Portaria nº 92 de 12 de março de 2008, que outorga 
autorização à UNAS – União de Núcleos, Associações 
e Sociedades de Moradores de Heliópolis e São João 
Clímaco para executar, por 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 306, DE 2008

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 da Portaria nº 92, 
de 12 de março de 2008, que outorga autorização à 
UNAS – União de Núcleos, Associações e Socieda-
des de Moradores de Heliópolis e São João Clímaco 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

Brasília, 20 de maio de 2008. – Luiz Inácio da 
Lula da Silva.

MC Nº 177/2008

Brasília, 13 de março de 2008.

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

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade UNAS – União de Núcleos, Associações 
e Sociedades de Moradores de Heliópolis e São João 
Clímaco no Município de São Paulo, Estado de São 
Paulo, explore o serviço de radiodifusão comunitária, 
em conformidade com o caput do art. 223, da Consti-
tuição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2.  A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento 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, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 

constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53830.001236/1999, 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, – Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 92 DE 12 DE MARÇO DE 2008

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Ser-
viço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo art. 
1º do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e na 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53830.001236/1999 e do Parecer/MC/Conjur/Mgt/Nº 
506-1.08/2008, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização a UNAS – União de 
Núcleos, Associações e Sociedades de Moradores 
de Heliópolis e São João Clímaco, com sede na Rua 
da Mina, nº 38, Heliópolis, no Município de São Pau-
lo, Estado de São Paulo, 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 23°36’59”S e longitude em 
46°35’26”W, utilizando a freqüência de 87,5 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. – Hélio Costa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 105, DE 2009 

(Nº 896/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Cultural Raízes para execu-
tar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Bela Vista da Caroba, Estado do 
Paraná.

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

taria nº 63 de 6 de março de 2008, que outorga autori-
zação à Associação Cultural Raízes para executar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Bela Vista 
da Caroba, Estado do Paraná.

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

MENSAGEM Nº 373, DE 2008 

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 entida-
des abaixo relacionadas para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços 
de radiodifusão comunitária, conforme os seguin-
tes atos:

1 – Portaria nº 853, de 21 de dezembro de 2007 
– Associação de Radiodifusão Alternativa de Tucun-
duva, no Município de Tucunduva – RS;

2 – Portaria n° 872, de 24 de dezembro de 2007 – 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico 
e Cultural de Novo Horizonte do Sul / MS – ACONHOS, 
no Município de Novo Horizonte do Sul – MS;

3 – Portaria nº 19, de 31 de janeiro de 2008 – 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cul-
tural e Artístico de Ilhabela, no Município de Ilha-
bela – SP;

4 – Portaria nº 63, de 6 de março de 2008 – As-
sociação Cultural Raízes, no Município de Bela Vista 
da Caroba – PR;

5 – Portaria nº 120, de 20 de março de 2008 – 
Associação Comunitária do Bairro Industrial Taguatin-
ga, no Município de Taguatinga – TO;

6 – Portaria nº 125, de 20 de março de 2008 – 
Associação Cultural Comunitária Pró Braço do Rio, no 
Município de Conceição da Barra – ES;

7 – Portaria nº 156, de 4 de abril de 2008 – As-
sociação Comunitária de Radiodifusão de Alagoinhas, 
no Município de Alagoinhas – BA; e

8 – Portaria nº 205, de 30 de abril de 2008 – As-
sociação Comunitária Primo Fernandes, no Município 
de Major Sales – RN.

Brasília, 13 de junho de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

 
MC Nº 183 / 2008

Brasília, 24 de março de 2008.

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

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Cultura Raízes, no 
Município de Bela Vista da Caroba Estado do Paraná, 
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 entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento 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, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.038882/05, 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. – Helio Calixto da Costa.
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PORTARIA Nº 63, DE 6 DE MARÇO DE 2008

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo 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 Administrativo nº 53000.038882/05 e do 
PARECER/MC/CONJUR/MGT/Nº 2100 – 1.08 / 2007, 
resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Cul-
tural Raízes, com sede na Rua Rio Grande do Norte, 
s/nº – Centro, no Município de Bela Vista da Caroba, 
Estado do Paraná, 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 subse-
quentes, seus regulamentos e normas complemen-
tares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 25° 53’ 03” S e longitude 
em 53° 39’ 52” 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. – Hélio Costa.

RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA 
E SEM CONCORRENTES

RELATÓRIO Nº 71 /2007/RADCOM/DOS/SSCE/MC

Referência: Processo Nº 53000.038882/05 protocoli-
zado em 8-8-2005

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

Interessado: Associação Cultural Raízes, município 
de Bela Vista da Caroba, Estado do Paraná.

I – Introdução

1. A Associação Cultural Raízes, inscrita no 
CNPJ sob o número 07.509.074/0001-05, no Estado 
do Paraná, com sede na Rua Rio Grande do Norte, 
s/n° – centro, município de Bela Vista da Caroba, 

dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comu-rigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comu-giu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comu-
nicações, conforme requerimento datado de 27 de 
julho de 2005 , subscrito por representante legal, no 
qual demonstrou interesse na exploração do Servi-
ço de Radiodifusão Comunitária nos termos do arti-
go 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 27-10-2005 que contempla a locali-
dade onde pretende instalar o seu transmissor, 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

tidade/documentos aces-dade/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 19.02.1998, o Re-
gulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e Nor-
ma Complementar n° 1/2004.

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 Piai, s/n° – centro, no muni-
cípio de Bela Vista da Caroba, Estado do Paraná, de 
coordenadas geográficas em 025°53’03.8734”S de 
latitude e 053°39’52.7511”W de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, de-
monstra que as coordenadas geográficas indicadas 
deveriam ser mantidas, pelo que se depreende da 
memória do documento de folhas 67/68, denominado 
de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, que por 
sua vez trata de outros dados, quais sejam: infor-
mações sobre geração de coordenadas geográficas, 
instruções sobre coordenadas coincidentes com os 
levantamentos do IBGE, compatibilização de dis-
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tanciamento 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 no-
vas coordenadas, passando a constar: 25°53’03” S e 
53°39’52” W no seguinte endereço: Rua Rio Grande 
do Norte, s/n°, o que foi objeto de análise e conclu-
são por este Departamento, que constatou a pos-
sibilidade de aceitação dos novos dados, conforme 
as fls.86 dos autos.

7. Considerando a seleção desta requerente , 
bem como a documentação que f0oi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: apresentação 
da documentação elencada no subitem 7.1 alíneas o 
da Norma Complementar n° 1/2004, comprovação de 
necessária alteração estatutária, tendo sido solicitada 
a apresentação do projeto técnico, em conformidade 
com o disposto no subitem 12.1 e alíneas da citada 
Norma (fls. 69 a 128).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls 86, firmado 
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro 
de verificação de instalação da estação, constatan-an-
do-se conformidade com a Norma Complementar 
nº 1/2004, em especial as exigências inscritas em 
seu subitem 12.1 e alíneas, conforme observa-se 
nas folhas 130, ressaltamos que nestes documen-
tos 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 irradiada e inten-
sidade de campo no limite da área de serviço, dia-
gramas 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 132 dos autos, corresponde 
ao que se segue:

e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados 
às finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98 
e pressupostos da Norma Complementar n° 
1/2004;

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;

nacionalidade dos dirigentes;

requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

subitem l2.1 e alíneas da Norma Complemen-
tar nº 1/2004;

quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
nas alíneas h, i e j da Norma Complementar 
nº 1/2004 e ainda, demais declarações e do-
cumentos requeridos com intuito de confirmar 
alguns dados informados;

III – Conclusão

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:

Associação Cultural Raízes;

ção do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Rio Grande do Norte, s/n, Município de Bela 
Vista da Caroba, Estado do Paraná.

25º53’03” de latitude e 53º39’52” de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 130, bem como 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 86 e que 
se referem à localização da estação.
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11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimen-
to do pedido formulado pela Associação Cultural Raí-
zes, 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 53000.038882/05 
de 8 de agosto de 2005.

Brasília, 7 de março de 2007. – Lúcia Helena 
Magalhães Bueno Rosa, Relator da Conclusão Jurí-
dica – Regina Aparecida Monteiro, Relator da Con-
clusão Técnica. 

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 7 de março de 2007. – Alexandra Lu-

ciana Costa, Coordenadora – Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 7 de de março de 2007. – Carlos Al-

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

Aprovo o Relatório nº 71/2007/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, 8 de março de 2007. – Zilda Beatriz S. 
de Campos Abreu, Secretária de Serviços de Comu-
nicação Eletrônica.

À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicaçao e Informatica – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 106, DE 2009  

(Nº 899/2008, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Cristo Rei para executar ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Laranjal, Estado de Minas Gerais.

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

taria nº 583 de 15 de setembro de 2006, que outorga 
autorização à Associação Cristo Rei para executar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Laranjal, Estado 
de Minas Gerais.

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

MENSAGEM Nº 374, DE 2008.

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 entida-
des abaixo relacionadas para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços 
de radiodifusão comunitária, conforme os seguin-
tes atos:

1 – Portaria nº 579, de 15 de setembro de 2006 
– Associação Comunitária do Centro Urbano de Nova 
Lacerda, no Município de Nova Lacerda – MT;

2 – Portaria nº 583, de 15 de setembro de 2006 
– Associação Cristo Rei, no Município de Laranjal – 
MG;

3 – Portaria n° 584, de 15 de setembro de 2006 
– Associação Beneficente e Cultural Comunitária 
Alternativa – ASBECCA, no Município de Aragua-
ri – MG;

4 – Portaria nº 587, de 15 de setembro de 2006 
– Associação de Desenvolvimento Social e Comuni-
cação Popular de Senador Sá, no Município de Sena-
dor Sá – CE;

5 – Portaria n° 678, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Comunitária a Voz do Povo, no Município 
de Nova Olinda – MA;

6 – Portaria n° 683, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Cultural e Comunitária Otacílio Risonho, 
no Município de Mauá – SP;

7 – Portaria nº 684, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação de Apoio ao Jovem de Irauçuba, no Mu-
nicípio de Irauçuba – CE;

8 – Portaria nº 689, de 23 de outubro de 2006 
– Associação de Radiodifusão Comunitária Não Me 
Toque, no Município de Não Me Toque – RS;

9 – Portaria nº 691, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Cultural Comunitária de Radiodifusão Bem 
Querer, no Município de Aiquara – BA;

10 – Portaria nº 692, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Cultural Comunitária e Educativa de Ga-
vião, no Município de Gavião – BA;

11– Portaria nº 694, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Cultural São Francisco de Assis, no Mu-
nicípio de Pelotas – RS;

12 – Portaria nº 696, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Cultural, no Município de 
Sorocaba – SP;
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13 – Portaria nº 711, de 23 de outubro de 2006 
– ACRABOR – Associação Cultural Rádio Comunitá-
ria de Bom Retiro do Sul, no Município de Bom Retiro 
do Sul – RS;

14 – Portaria nº 717, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Astral de Difusão Cultural e Educacio-
nal, Comunitária de Jandira, no Município de Jandira 
– SP;

15 – Portaria nº 720, de 23 de outubro de 2006 
– Associação da Rádio Comunitária de Pimenteiras – 
PI, no Município de Pimenteiras – PI;

16 – Portaria nº 722, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária de Comunicação de Ma-
tões do Norte – MA, no Município de Matões do Nor-
te – MA;

17 – Portaria nº 726, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária do Município de Uruçuca – 
ACMUR, no Município de Uruçuca – BA;

18 – Portaria nº 728, de 23 de outubro de 2006 
– Organização Não-Governamental de Olho em São 
Sebastião, no Município de São Sebastião – AL;

19 – Portaria nº 730, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Rádio Coroa Vermelha, no 
Município de Santa Cruz de Cabrália – BA; e

20 – Portaria nº 739, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária do Grageru, 
no Município de Aracaju– SE.

Brasília, 13 de junho de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 565 EM

Brasília, 26 de setembro de 2006 

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

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Cristo Rei, no Município 
de Laranjal, 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. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento 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, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53100.000778/04, 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. – Hélio Costa.

PORTARIA Nº 583, DE 15 DE SETEMBRO DE 2006 

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 de Regulamento do Ser-
viço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo art. 
1º do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e na 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53100.000778/04 e do PARECER/MC/CONJUR/GAT/
Nº 1677 – 1.08/2005, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Cristo 
Rei, com sede na Travessa Vicente Monteiro, ap. 1, sala 
2, nº 4 – Centro , no município de Laranjal, Estado de 
Minas Gerais, 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 subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar 
com o sistema irradiante localizado nas coorde-
nadas geográficas com latitude em 21º21’50”S e 
longitude em 42º28’41”W, utilizando a frequência 
de 104,9 MHZ.

Art. 3º Este ano 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 
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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. – Hélio Costa.

RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA 
E SEM CONCORRENTES

RELATÓRIO Nº 119/2005/RADCOM/DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 23.100.000.778/04 protoco-
lizado em 30 de abril de 2004.

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

Interessado: Associação Cristo Rei, Município de La-
ranjal, Estado de Minas Gerais.

I – Introdução

1. A Associação Cristo Rei,inscrita no CNPJ sob 
o número 06.141.632/0001-51, no Estado de Minas 
Gerais, com Sede na Travessa Vicente Monteiro apto 
1 sala 2 nº 4 – Bairro centro, Município de Minas Ge-
rais, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Co-
municações, conforme requerimento datado de 30 de 
março de 2004 subscrito por representante legal, no 
qual demonstrou interesse na exploração do Serviço 
de Radiodifusão Comunitária nos termos do artigo 
12, Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comu-
nitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho 
de 1998.  

2. A entidade, que doravante passa a ser tra-
tada como requerente, baseou o seu pleito nos ter-
mos do Aviso de Habilitação publicado no Diário 
Oficial da União – DOU de 28 de janeiro de 2004 
que contempla a localidade onde pretende instalar o 
seu transmissor, assim como o sistema inadiante e 
respectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4/ 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. Cumpre-nos informar que, muito embora, não 
possam ser consideradas como concorrentes, outras 
duas Entidades (Casa da Cultura Monsenhor Geraldo 
Mendes Monteiro e Centro de Assistência e Promo-
ção Social) participaram do 4º Aviso de Habilitação 
publicado no Diário Oficial da União de 18-3-1999 e 
tiveram seus processos arquivados respectivamente 

através dos Ofícios números 2858/02 de 13-5-2002 e 
10573/03 de 6-11-2003.

II – Relatório

-
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 Decre-
to nº 2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 

1/2004.
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 Travessa Vicente Mon-
teiro apto 1, sala 2, nº 4 – Centro, no Município de 
Laranjal, Estado de Minas Gerais, de coordenadas 
geográflcas em 21°21’48”S de latitude e 42°28’40’W 
de longitude. 

6. A análise técnica inicial desenvolvida, de-
monstra que as coordenadas geográficas indicadas 
deveriam ser mantidas, pelo que se depreende da 
memória do documento de folhas 207 e 208, deno-
minado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, 
que por sua vez trata de outros dados, quais sejam: 
informações sobre geração de coordenadas geográfi-
cas, instruções sobre coordenadas coincidentes com 
os levantamentos do IBGE, compatibilização de dis-
tanciamento 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 co-
ordenadas e endereço, o que foi objeto de análise 
e conclusão por este Departamento, que constatou 
a possibilidade de aceitação dos novos dados. As 
coordenadas do local de instalação participante do 
Aviso nº 19 não são as mesmas que a tornaram a 
selecionada, em resposta ao ofício 1617 datado de 
22-3-2005, a Entidade apresentou novo para a ins-
talação do sistema irradiante conforme fls. 217, 229, 
243, 247, 249 e 253. Os novos dados foram analisa-
dos e aceitos conforme fls. 256 e 257.
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7. Considerando a seleção desta requerente , 
bem como a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: apresentação 
da documentação elencada no subitem 7.1 alínea “l” 
da Norma Complementar n° 01/2004, tendo sido soli-
citada a apresentação do projeto técnico, em confor-
midade com o disposto no subitem 12.1 e alíneas da 
citada Norma (fls. 211 a 253).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 217, fir-
mado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o 
roteiro de verificação de instalação da estação, cons-
tatando-se conformidade com a Norma Complemen-
tar 01/2004, em especial as exigências inscritas em 
seu subitem 12.1 e alíneas, conforme observa-se nas 
folhas 256 e 257. Ressaltamos que nestes documen-
tos 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 irradiada e inten-
sidade de campo no limite da área de serviço, dia-
gramas 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 01 a 253 dos autos, correspon-
de ao que se segue:

e em conformidade com os preceitos dipos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados 
às finalidades e requisitos da Lei 9.612/98 
e pressupostos da Norma Complementar n° 
01/2004;

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

nacionalidade dos dirigentes;

requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

subitem 12:1 e alíneas da Norma Comple-
mentar 01/2004;

quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
nas alíneas “h”, “i” e “j” da Norma Complemen-
tar 01/2004 e ainda, demais declarações e do-
cumentos 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.

Associação Cristo Rei;

estúdio
Rua Dolores Henrique Duarte s/nº – Centro, mu-

nicípio de Laranjal, Estado de Minas Gerais.

21°21’50” de latitude e 42°28’41” de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro 
de Análise de Instalação da Estação” – fls. 256 e 
257, bem como “Formulário de Informações Técni-
cas” – fls. 217 e que se referem à localização da 
estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi-
mento do pedido formulado pela Associação Cristo 
Rei, 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 53.100.000.778/04 
de 30 de abril de 2004.

Brasília, 14 de junho de 2005. – Alice Oliveira 
Prado Magalhães Lopes, Relatora da conclusão Ju-
rídica – Neide Aparecida da Silva, Relatora da con-
clusão Técnica

De acordo.

    161ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2009



06724 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2009

À consideração do Senhor Diretor do Departa-
mento de Outorga de Serviços. Brasília, 17 de junho 
de 2005. – Waldemar Gonçalves Ortunho Júnior, 
Coordenador-Geral.

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Servi-

ços de Comunicação Eletrônica. Brasília, 23 de junho 
de 2001. – Carlos Alberto Freire Resende, Diretor 
do Departamento de Outorga de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 119/2005/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, 27 junho de 2005. – Sérgio Luiz de 
Moraes Diniz, Secretário de Serviços de Comuni-
cação Eletrônica.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática. (decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 107, DE 2009  

(Nº 900/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autoriza-
ção à Associação Beneficente e Cultural 
Comunitária Alternativa – ASBECCA, para 
executar serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de Araguari, Estado de Mi-
nas Gerais.

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

Portaria nº 584 de 15 de setembro de 2006, que ou-
torga autorização à Associação Beneficente e Cultural 
Comunitária Alternativa – ASBECCA, para executar, 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Araguari, 
Estado de Minas Gerais.

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

MENSAGEM Nº 374, DE 2008

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 579, de 15 de setembro de 2006 
– Associação Comunitária do Centro Urbano de Nova 
Lacerda, no município de Nova Lacerda – MT;

2 – Portaria nº 583, de 15 de setembro de 2006 
– Associação Cristo Rei, no município de Laranjal – 
MG;

3 – Portaria nº 584, de 15 de setembro de 2006 
– Associação Beneficente e Cultural Comunitária 
Alternativa – ASBECCA, no município de Aragua-
ri – MG;

4 – Portaria nº 587, de 15 de setembro de 2006 
– Associação de Desenvolvimento Social e Comuni-
cação Popular de Senador Sá, no município de Sena-
dor Sá – CE;

5 – Portaria nº 678, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Comunitária a Voz do Povo, no município 
de Nova Olinda – MA;

6 – Portaria nº 683, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Cultural e Comunitária Otacílio Risonho, 
no município de Mauá – SP;

7 – Portaria nº 684, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação de Apoio ao Jovem de Irauçuba, no mu-
nicípio de Irauçuba – CE;

8 – Portaria nº 689, de 23 de outubro de 2006 
– Associação de Radiodifusão Comunitária Não Me 
Toque, no município de Não Me Toque – RS;

9 – Portaria nº 691, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Cultural Comunitária de Radiodifusão Bem 
Querer, no município de Aiquara – BA;

10 – Portaria nº 692, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Cultural Comunitária e Educativa de Ga-
vião, no município de Gavião – BA;

11 – Portaria nº 694, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Cultural São Francisco de Assis, no mu-
nicípio de Pelotas – RS;

12 – Portaria nº 696, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Cultural, no município de 
Sorocaba – SP;

13 – Portaria nº 711, de 23 de outubro de 2006 
– ACRABOR – Associaçãc Cultural Rádio Comunitá-
ria de Bom Retiro do Sul, no município de Bom Retiro 
do Sul – RS;

14 – Portaria nº 717, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Astral de DifusãO Cultural e Educacio-
nal, Comunitária de Jandira, no município de Jandira 
– SP;

15 – Portaria nº 720, de 23 de outubro de 2006 
Associação da Rádio Comunitária de Pimenteiras – PI, 
no município de Pimenteiras – PI;
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16 – Portaria nº 722, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária de Comunicação de Ma-
tões do Norte – MA, no município de Matões do Nor-
te – MA;

17 – Portaria nº 726, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária do Município de Uruçuca – 
ACMUR, no município de Uruçuca – BA;

18 – Portaria nº 728, de 23 de outubro de 2006 
– Organização Não-Governamental de Olho em São 
Sebastião, no município de São Sebastião – AL;

19 – Portaria nº 730, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Rádio Coroa Vermelha, no 
município de Santa Cruz de Cabrália – BA; e

20 – Portaria nº 739, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária do Grageru, 
no município de Aracaju – SE.

Brasília, 13 de junho de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva. 

MC Nº 561 EM

Brasília, 26 de setembro de 2006.

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

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Beneficente e Cultural 
Comunitária Alternativa – ASBECCA, no Município de 
Araguari, Estado de Minas Gerais, 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. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento 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, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-

gem, consubstanciada no Processo Administrativo n° 
53710.000059/01, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos consti-
tucionais 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, – Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 584, DE 15 DE SETEMBRO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicaçoes, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9° e art. 19 do Decreto n° 2.615, de 3 
de junho de 1998, na Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo n° 53710.000059/01 e do Parecer/MC/
Conjur/GAT/N° 0170 –1.08/2006, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Bene-
ficente e Cultural Comunitária Alternativa – ASBECCA, 
com sede na Rua 3 (Humberto Tadeu Jordão), n° 40, 
Independência, no município de Araguari, Estado de 
Minas Gerais, para executar serviço de radiodifusão 
comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2° A entidade autorizada deverá operar 
com o sistema irradiante localizado nas coordena-
das geográficas com latitude em 18°38’27”S e lon-
gitude em 48°12’06”W, utilizando a freqüência de 
107,9 MHz.

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

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

RELATÓRIO Nº 240 /2004/RADCOM/ 
DOS/SSCE/MC – LHMB

Referência: Processo nº 53710.000059/01 protocoli-
zado em 26-1-01.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
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Interessado: Associação Beneficente e Cultural Co-
munitária Alternativa – ASBECCA, Município de Ara-
guari, Estado de Minas Gerais.

I – Introdução

1. A Associação Beneficente e Cultural Comu-
nitária Alternativa – ASBECCA inscrita no CNPJ sob 
o número 04.233.154/0001-84, no Estado de Minas 
Gerais, com sede na Rua 3 (Humberto Tadeu Jordão) 
nº 40 – Bairro: Independência, Município de Araguari, 
dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comuni-
cações, conforme requerimento datado de 21 de ja-
neiro 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 Co-
munitária, 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 16-8-01 que contempla a localidade 
onde pretende instalar o seu transmissor, 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 concorrente.

II – Relatório

-
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 01, 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.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em área 
abrangida pelo círculo de ralo igual a 1 km, com centro 
localizado na Avenida Coronel Belchior de Godoy, nº 
773 – Bairro: Goiás, no Município de Araguari, Esta-

do de Minas Gerais, de coordenadas geográficas em 
18º38’26,6”S de latitude e 48º12’06,2”W de longitude, 
posteriormente sendo arredondadas para: 18º38’27”S 
e 48º12’06”W, de acordo com as fls. 173/174.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, de-
monstra que as coordenadas geográficas indicadas 
deveriam ser mantidas, pelo que se depreende da 
memória do documento de folhas 119, denominado 
de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, que por 
sua vez trata de outros dados, quais sejam: informa-
ções sobre geração de coordenadas geográficas, 
instruções sobre coordenadas coincidentes com os 
levantamentos do IBGE, compatibilização de distan-
ciamento do canal, situação da estação em faixa de 
fronteira, endereço proposto para instalação da an-
tena; planta de arruamento, endereços da sede e do 
sistema irradiante, outros dados e conclusão. Vale 
salientar que ao final, a entidade arredondou as co-
ordenadas, 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: apresentação 
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos III, 
IV, V, VI, VIII, da Norma nº 2/98, comprovação de ne-
cessária alteração estatutária, cópia do CNPJ retifica-
do da requerente e declaração do endereço da sede, 
certidão cartorária, cujo cumprimento e aplicação dos 
critérios estabelecidos na legislação específica resultou 
no saneamento dos autos e posterior seleção da Enti-
dade, tendo sido solicitada a apresentação do projeto 
técnico (fls. 122 a 249).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 173/174, 
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 212 e 213. 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.
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9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 01 a 250 dos autos, correspon-
de ao que se segue:

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

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;

nacionalidade dos dirigentes;

requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

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
Associação Beneficente e Cultural Comunitária 

Alternativa – ASBECCA,

 quadro diretivo
Presidente Raimundo José Pereira
Vice-presidente Carlos Hernane de Almeida
1º Secretária Simone Fernandes da Silva 

2º Secretário André Luiz Magalhães 
1º Tesoureira Soraia Cristina dos Santos 
2º Tesoureira Maria Letícia Magalhães

 localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Avenida Coronel Belchior de Godoy, nº 773 – 
Bairro: Goiás, município de Araguari, Estado de Mi-
nas Gerais.

 coordenadas geográficas

18°38’27” de latitude e 48°12’06” de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro 
de Análise de Instalação da Estação” – fls. 212 e 
213, bem como “Formulário de Informações Técni-
cas” – fls 173/174 e que se referem à localização 
da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimen-
to do pedido formulado pela Associação Beneficente e 
Cultural Comunitária Alternativa – ASBECCA, 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 53710.000059/01 de 26 
de janeiro de 2001.

Brasília, de de 2004. – Relator da conclusão Ju-Relator da conclusão Ju-
rídico Lúcia Helena Magalhães Bueno – Relator da 
conclusão técnica Neide Aparecida da Silva.

De acordo 
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços . – Brasília, 21 de se-
tembro de 2004. – Waldemar Gonçalves Ortunho 
Junior, coordenador – Geral

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Erletrônica.
Brasília, 22 de setembro de 2004. – Carlos Al-

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

Aprovo o Relatório nº 240/2004/RADCOMJDOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, de de 2004. – Elifas Chaves Gurgel 
do Amaral, Secretario de Serviços de Comunicação 
Eletrônica. 

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informatica – decisão 
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 108, DE 2009  

(Nº 902/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação de Apoio ao Jovem de Irau-
çuba para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Irauçuba, Estado 
do Ceará.

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

taria nº 684 de 23 de outubro de 2006, que outorga 
autorização à Associação de Apoio ao Jovem de Irau-
çuba para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Irauçuba, Estado do Ceará.

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

MENSAGEM Nº 374, DE 2008

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 579, de 15 de setembro de 2006 
– Associação Comunitária do Centro Urbano de Nova 
Lacerda, no Município de Nova Lacerda – MT;

2 – Portaria nº 583, de 15 de setembro de 2006 
– Associação Cristo Rei, no Município de Laranjal – 
MG;

3 – Portaria nº 584, de 15 de setembro de 2006 
– Associação Beneficente e Cultural Comunitária Alter-
nativa – ASBECCA, no Município de Maguari – MG;

4 – Portaria nº 587, de 15 de setembro de 2006 
– Associação de Desenvolvimento Social e Comuni-
cação Popular de Senador Sá, no Município de Sena-
dor Sá – CE;

5 – Portaria nº 678, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Comunitária a Voz do Povo, no Município 
de Nova Olinda – MA;

6 – Portaria nº 683, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Cultural e Comunitária Otacílio Risonho, 
no Município de Mauá – SP;

7 – Portaria nº 684, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação de Apoio ao Jovem de Irauçuba, no Mu-
nicípio de Irauçuba – CE;

8 – Portaria nº 689, de 23 de outubro de 2006 
– Associação de Radiodifusão Comunitária Não Me 
Toque, no Município de Não Me Toque – RS;

9 – Portaria nº 691, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Cultural Comunitária de Radiodifusão Bem 
Querer, no Município de Aiquara – BA;

10 – Portaria nº 692, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Cultural Comunitária e Educativa de Ga-
vião, no Município de Gavião – BA;

11 – Portaria nº 694, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Cultural São Francisco de Assis, no Mu-
nicípio de Pelotas – RS;

12 – Portaria nº 696, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Cultural, no Município de 
Sorocaba – SP;

13 – Portaria nº 711, de 23 de outubro de 2006 
– ACRABOR – Associação Cultural Rádio Comunitá-
ria de Bom Retiro do Sul, no Município de Bom Retiro 
do Sul – RS;

14 – Portaria nº 717, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Astral de Difusão Cultural e Educacio-
nal, Comunitária de Jandira, no município de Jandira 
– SP;

15 – Portaria nº 720, de 23 de outubro de 2006 
– Associação da Rádio Comunitária de Pimenteiras – 
PI, no Município de Pimenteiras – PI;

16 – Portaria nº 722, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Comunitária de Comunicação de Matões do 
Norte – MA, no Município de Matões do Norte – MA;

17 – Portaria nº 726, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária do Município de Uruçuca – 
ACMUR, no Município de Uruçuca – BA;

18 – Portaria nº 728, de 23 de outubro de 2006 
– Organização Não-Governamental de Olho em São 
Sebastião, no município de São Sebastião – AL;

19 – Portaria nº 730, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Rádio Coroa Vermelha, no 
Município de Santa Cruz de Cabrália – BA; e

20 – Portaria nº 739, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária do Grageru, 
no Município de Aracaju – SE.

Brasília, 13 de junho de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 644 EM

Brasília, 7 de novembro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 
Outorga de Autorização e respectiva documentação 
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para que a entidade Associação de Apoio ao Jovem 
de Irauçuba, no Município de Irauçuba, Estado do Ce-
ará, 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 entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento 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, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53650.000428/99, 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, – Fernando Rodrigues Lopes 
de Oliveira

 
PORTARIA N° 684, DE 23 DE OUTUBRO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Ser-
viço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo art. 
1º do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e na 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53650.000428/99 e do Parecer/MC/Conjur/JWP/Nº 
1895 –1.08/2006, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação de 
Apoio ao Jovem de Irauçuba, com sede na Avenida 
Paulo Bastos, s/nº – Centro, no Município de Irauçuba, 

Estado do Ceará, 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 subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar 
com o sistema irradiante localizado nas coorde-
nadas geográficas com latitude em 03º44’48”S e 
longitude em 39º47’03”W, utilizando a frequência 
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. – Hélio Costa.

 
RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA 

E COM CONCORRENTES

RELATÓRIO Nº 254/2005/RADCOM/ 
DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53.650.000.428-99, protoco-
lizado em 10-3-1999.

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

Interessado: Associação de Apoio ao Jovem de Irau-
çuba, município de Irauçuba, Estado do Ceará.

 
I – Introdução

1. A Associação de Apoio ao Jovem de Irauçuba, 
inscrita no CNPJ sob o número 2.561.879/0001-76, no 
Estado do Ceará, com sede na venida Paulo Bastos, 
s/n° – Centro, no município de Irauçuba, dirigiu-se ao 
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, confor-
me requerimento datado de 10-2-1999, 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 tra-
tada como requerente, baseou o seu pleito nos 
termos do Aviso de Habilitação publicado no Diá-
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rio Oficial da União – DOU de 9-9-1999 que con-
templa a localidade onde pretende instalar o seu 
transmissor, assim copmo 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 cinco 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 Comunitária dos Mo-
radores do Bairro Centro e Adjacências – 
Processo n° 53.650.000.779-02, arquivado 
pelos seguintes fatos e fundamentos: “ ... 
Diante da negativa relativamente ao acor-
do proposto entre as entidades, utilizou-se 
o critério da Representatividade... do qual 
constatou-se que esta Entidade apresentou 
menor número de manifestações em apoio 
que a sua concorrente... sagrando-se ven-ando-se ven-do-se ven-
cedora a Associação de Apoio ao Jovem de 
Irauçuba...” conforme comunicado à entida-
de por meio do ofício n° 1626/04, datado de 
27-2-2004, cuja cópia do ofício e respectivo 
AR Postal se encontram anexos. Saliente-se 
que, frente a ciência do arquivamento dos 
autos, a entidade não apresentou solicitação 
para reconsideração desta decisão.

b) Associação de Comunicação Popular 
de Irauçuba – Processo n° 53.650.000.665-
01, arquivado pelos seguintes fatos e fun-
damentos: “ ...: “ ... Diante da negativa re-
lativamente ao acordo entre as entidades, 
utilizou-se o critério da Representatividade 
... do qual constatou-se que esta Entidade 
apresentou menor número de manifestações 
em apoio que a sua concorrente ... sagran-an-
do-se vencedora a Associação de Apoio ao 
Jovem de Irauçuba – Ceará...” conforme co-
municado à entidade por meio do ofício n° 
1627/04, datado de 27-2-2004, cuja cópia do 
ofício e respectivo AR Postal se encontram 
anexos. Saliente-se que, frente a ciência 
do arquivamento dos autos, a entidade não 

apresentou solicitação para reconsideração 
desta decisão. 

c) Associação Cultural Antônio Negrei-
ro Bastos – Processo nº 53.610.000,716,02, 
arquivado pelos seguintes fatos e fundamen-
tos: “...Em decorrência da análise inicial-
mente efetuado nos autos de seu processo, 
constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento de exigências dispostas no 
Ofício 6952/02 de 25-11-2002, AR. Postal 
3-1-2003. Ocorre que da revisão efetuada 
nos autos de seu processo constatou-se 
que a entidade deixou de encaminhar toda 
a documentação solicitada no citado ofício, 
ocorrendo a perda do prazo por decurso 
do tempo e restando comprovada a sua 
falta, de interesse processual...” conforme 
comunicado à entidade por meio do ofício 
nº 3807/03, datados de 16-5-2003, cuja 
cópia do ofício e respectivo AR Postal se 
encontram anexos. Saliente-se que, fren-
te a ciência do arquivamento dos autos, a 
entidade não apresentou solicitação para 
reconsideração desta decisão.

d) Associação Comunitária Anas-
tácio Braga de Irauçuba – Processo nº 
53.650.001.511-99, arquivado pelos seguin-
tes fatos e fundamentos: “ ...Em decorrência 
da análise inicialmente efetuada nos autos 
de seu processo constataram-se pendências 
passíveis do cumprimento das exigências 
dispostas nos ofícios n° 4011/00 de 10-10-
2000, 7020/02 de 25-11-2002, AR Postal em 
27-12-2002. Ocorre que, diante da revisão 
efetuada nos autos de seu processo consta-
tou-se que a entidade deixou de encaminhar 
toda a documentação solicitada no último 
ofício, ocorrendo a perda do prazo pelo de-
curso do tempo e restando comprovada a 
falta de interesse processual ...” conforme 
comunicado à entidade por meio do ofício nº 
3673/03, datado de 16-5-2003, cuja cópia do 
ofício e respectivo AR Postal se encontram 
anexos. Saliente-se que, frente a ciência 
do arquivamento dos autos, a entidade não 
apresentou solicitação para reconsideração 
desta decisão.

e) Associação Comunitária Nos-
sa Senhora Rosa Mística – Processo n° 
53.560.000.784-02, arquivado pelos seguin-
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tes fatos e fundamentos: “ ... –  Desta for-
ma, constata-se que a Requerente não se 
caracteriza como de natureza comunitária, 
vez que será formada por pessoas que se 
dediquem à oração e evangelização, sendo 
esta parcela específica da sociedade, não 
atendendo ao universo da comunidade lo-
cal como um todo ...” conforme comunicado 
à entidade por meio do ofício n° 6971/02, 
datado de 25-11-2002. Considerando o ex-
travio do AR Postal, este Departamento pro-
cedeu a publicação de um Comunicado de 
Arquivamento do D.O.U de 13 de setembro 
de 2005, concedendo um prazo de 30 dias 
para que a entidade apresentasse pedido 
de reconsideração, o que não ocorreu até 
a presente data.

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 Complementar nº 1/2004, 
de 26-1-2004.

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 Av. Paulo Bastas, nº 565 A – Cen-
tro, no município de Irauçuba, Estado do Ceará, de 
coordenadas geográficas em 03°45’31”S de latitude 
e 39°47’55”W de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, de-
monstra que as coordenadas geográficas indicadas 
deveriam ser mantidas, pelo que se depreende da 
memória do documento de folhas 102, denominado 
de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, que por 
sua vez trata de outros dados, quais sejam: informa-
ções sobre geração de coordenadas geográficas, 
instruções sobre coordenadas coincidentes com os 
levantamentos do IBGE, compatibilização de distan-
ciamento do canal, situação da estação em faixa de 

fronteira, endereço proposto para instalação da an-
tena; planta de armamento, endereços da sede e do 
sistema irradiante, outros dados e conclusão. Vale 
salientar que ao final, a entidade apontou novas co-
ordenadas, o que foi objeto de análise e conclusão 
por este Departamento, que constatou a possibilidade 
de aceitação dos novos dados.

7. Considerando a seleção desta requerente, 
bem como a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: apresentação 
da documentação elencada no subitem 7.1 alíneas 
c, e, h, i. e j da Norma Complementar n° 1/2004, 
comprovação de necessária alteração estatutária, e 
declaração do endereço da sede, tendo sido solici-
tada a apresentação do projeto técnico, em confor-
midade com o disposto no subitem 12.1 e alíneas da 
cita ? 459).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas – fls 328, firmado 
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de 
verificação de instalação da estação, constatando-se 
conformidade com a Norma Complementar 1/2004, 
em especial as exigências inscritas em seu subitem 
12.1 e alíneas, conforme observa-se nas folhas 361 
e 362. Ressaltamos que nestes documentos constam 
as seguintes informações: identificação da entidade; 
os endereços da sede administrativa e de localização 
do transmissor, sistema irradiante e estúdio; carac-
terísticas técnicas dos equipamentos (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.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 459, 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 fina-
lidades e requisitos da Lei nº 9.612/98 e pres-
supostos da Norma Complementar n° 1/2004;

 ata de constituição e atual ata de 
eleição dos dirigentes, devidamente regis-
tradas e em conformidade com os precei-
tos dispostos no Código Civil Brasileiro e 
adequados às finalidades e requisitos da 
Lei nº 9.612/98;
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 comprovantes relativos a maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

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

 Projeto Técnico conforme disposto no 
subitem 12.1 e alíneas da Norma Comple-
mentar 1/2004;

 declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
nas alíneas h, i e j da Norma Complementar 
1/2004 e ainda, demais declarações e docu-
mentos 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 ? 

 nome

Associação de Apoio ao Jovem de Irauçuba

 localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Avenida Paulo Bastos, nº 565 – A, município de 
Irauçuba, Estado do Ceará;

 coordenadas geográficas

03º44’48” de latitude e 39°47’03” de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro 
de Análise de Instalação da Estação” – fls. 361 e 
362, bem como “Formulário de Informações Técni-
cas” – fls. 328 e que se referem à localização da 
estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi-
mento do pedido formulado pela Associação de Apoio 
ao Jovem de Irauçuba, 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 53.650.000.428, de 10 de março de 1.999.

Brasília, 4 de novembro de 2005. – Sibela Lean-
dra Portella Matias, Neide Aparecida da Silva.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 4 de novembro de 2005. – Sibela Lean-

dra Portella Matias, Coordenadora
De acordo.,
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, de novembro de 2005. – Carlos Alberto 

Freire Resende, Diretor de Departamento de Outorga 
de Serviços

Aprovo o Relatório nº 254/2005/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, 8 de novembro de 2005. – Joanilson L. 
B. Ferreira, Secretário de Serviços de Comunicação 
Eletrônica.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informatica – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 109, DE 2009 

(Nº 903/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autoriza-
ção à Associação Não Me Toque para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Não Me Toque, Estado do Rio 
Grande do Sul.

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

taria nº 689 de 23 de outubro de 2006, que outorga 
autorização à Associação de Radiodifusão Comuni-
tária Não Me Toque para executar, por 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Não Me Toque, Estado do 
Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 374, DE 2008

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 entida-
des abaixo relacionadas para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços 
de radiodifusão comunitária, conforme os seguin-
tes atos:

1 – Portaria nº 579, de 15 de setembro de 2006 
– Associação Comunitária do Centro Urbano de Nova 
Lacerda, no Município de Nova Lacerda – MT;

2 – Portaria nº 583, de 15 de setembro de 2006 
– Associação Cristo Rei, no Município de Laranjal – 
MG;

3 – Portaria nº 584, de 15 de setembro de 2006 
– Associação Beneficente e Cultural Comunitária Alter-
nativa – ASBECCA, no Município de Araguari – MG;

4 – Portaria nº 587, de 15 de setembro de 2006 
– Associação de Desenvolvimento Social e Comuni-
cação Popular de Senador Sá, no Município de Sena-
dor Sá – CE;

5 – Portaria nº 678, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Comunitária a Voz do Povo, no Município 
de Nova Olinda – MA;

6 – Portaria nº 683, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Cultural e Comunitária Otacílio Risonho, 
no Município de Mauá – SP;

7 – Portaria nº 684, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação de Apoio ao Jovem de Irauçuba, no Mu-
nicípio de Irauçuba – CE;

8 – Portaria nº 689, de 23 de outubro de 2006 
– Associação de Radiodifusão Comunitária Não Me 
Toque, no Município de Não Me Toque – RS;

9 – Portaria nº 691, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Cultural Comunitária de Radiodifusão Bem 
Querer, no Município de Aiquara – BA;

10 – Portaria nº 692, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Cultural Comunitária e Educativa de Ga-
vião, no Município de Gavião – BA,

11 – Portaria nº 694, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Cultural São Francisco de Assis, no Mu-
nicípio de Pelotas – RS;

12 – Portaria nº 696, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Cultural, no Município de 
Sorocaba – SP;

13 – Portaria nº 711, de 23 de outubro de 2006 
– ACRABOR – Associação Cultural Rádio Comunitá-
ria de Bom Retiro do Sul, no Município de Bom Retiro 
do Sul – RS;

14 – Portaria nº 717, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Astral de Difusão Cultural e Educacio-
nal, Comunitária de Jandira, no Município de Jandira 
– SP;

15 – Portaria nº 720, de 23 de outubro de 2006 
– Associação da Rádio Comunitária de Pimenteiras – 
PI, no Município de Pimenteiras – PI;

16 – Portaria nº 722, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Comunitária de Comunicação de Matões do 
Norte – MA, no Município de Matões do Norte – MA;

17 – Portaria nº 726, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária do Município de Uruçuca – 
ACMUR, no Município de Uruçuca – BA;

18 – Portaria nº 728, de 23 de outubro de 2006 
– Organização Não-Governamental de Olho em São 
Sebastião, no Município de São Sebastião – AL;

19 – Portaria nº 730, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Rádio Coroa Vermelha, no 
Município de Santa Cruz de Cabrália – BA; e

20 – Portaria nº 739, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária do Grageru, 
no Município de Aracaju– SE.

Brasília, 13 de Junho de 2008. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 651 EM

Brasília, 7 de novembro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 
Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a Associação de Radiodifusão Comunitária 
Não Me Toque explore o serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Não Me Toque, Estado do 
Rio Grande do Sul, em conformidade com o caput do 
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

 2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.
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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, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

 4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.022643/03, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

 5. Em conformidade com os preceitos consti-
tucionais 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, – Fernando Rodrigues 
Lopes de Oliveira.

PORTARIA Nº 689, DE 23 DE OUTUBRO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Ser-
viço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo art. 
1° do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53.000.022.643/03 e do Parecer/MC/CONJUR/GSL/
N° 1897 – 1.08/2006, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação de 
Radiodifusão Comunitária Não Me Toque, com sede 
na Rua Coronel Alberto Schmitt, s/n°, Centro, no 
Município de Não Me Toque, Estado do Rio Grande 
do Sul, para executar serviço de radiodifusão comu-
nitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subse-
quentes, seus regulamentos e normas complemen-
tares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar 
com o sistema irradiante localizado nas coorde-
nadas geográficas com latitude em 28°27’30”S e 
longitude em 52°49’20”W, utilizando a frequência 
de 104,9 MHz.

Art. 3° 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. – Hélio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.

RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA 
E SEM CONCORRENTES

RELATÓRIO: Nº 230/2005/RADCOM/ 
DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53000.022643/03 protocoli-
zado em 6 de agosto de 2003.

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

Interessado: Associação de Radiodifusão Comunitária 
Não Me Toque, Município de Não Me Toque, Estado 
do Rio Grande do Sul.

I – Introdução

1. A Associação de Radiodifusão Comunitá-
ria Não Me Toque inscrita no CNPJ sob o número 
05.774.576/0001-20, no Estado do Rio Grande do 
Sul, com sede na Rua Coronel Alberto Schmitt, S/
Nº – Centro, Município de Não Me Toque, dirigiu-se 
ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, 
conforme requerimento datado de 7 de julho de 2003 
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 aprovada 
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tra-
tada como requerente, baseou o seu pleito nos 
termos do Aviso de Habilitação publicado no Di-
ário Oficial da União – DOU de 28-1-2004 que 
contempla a localidade onde pretende instalar o 
seu transmissor, assim coma 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 apenas 
a mencionada entidade demonstrou seu interesse 
na prestação do referido serviço, não havendo con-
correntes.
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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 Decre-
to nº 2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 
1/2004.

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 Coronel Alberto Schmitt, S/
Nº – Centro, no Município de Não Me Toque, Estado 
do Rio Grande do Sul, de coordenadas geográficas 
em 28º28’35”S de latitude e 52º48’55”W de longitude. 
Estas coordenadas foram alteradas, antes mesmo da 
primeira análise.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, de-
monstra que as coordenadas geográficas indicadas 
deveriam ser mantidas, pelo que se depreende da 
memória do documento de folhas 189 e 190, deno-
minado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, 
que por sua vez trata de outros dados, quais sejam: 
informações sobre geração de coordenadas geográ-
ficas, instruções sobre coordenadas coincidentes 
com os levantamentos do IBGE, compatibilização 
de distanciamento do canal, situação da estação em 
faixa de fronteira, endereço proposto para instala-
ção da antena; planta de arruamento, endereços da 
sede e do sistema irradiante, outros dados e conclu-
são salientar que ao final, a entidade apontou novas 
coordenadas o que foi objeto de análise e conclusão 
visão por este Departamento, que constatou a possi-
bilidade de aceitação dos novos dados. Ressalte-se 
que em relação ao item 15 do Roteiro de Análise de 
Instalação da estação da Radcom houve justificativa 
às folhas 249.

7. Considerando a seleção desta requerente, 
bem como a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: apresentação 
da documentação elencada no subitem 7.1 alíneas c, 

d, i da Norma Complementar nº 1/2004, comprovação 
de necessária alteração estatutária, Certidão Cartorária 
e declaração de vínculo, tendo sido solicitada a apre-
sentação do projeto técnico, em conformidade com o 
disposto no subitem 12.1 e alíneas da citada Norma 
(fls. 214 a 245).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 244 e 245, 
firmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o 
roteiro de verificação de instalação da estação, cons-
tatando-se conformidade com a Norma Complementar 
01/2004, em especial as exigências inscritas em seu 
subitem 12.1 e alíneas, conforme observa-se nas fo-
lhas 248 e b249. Ressaltamos que nestes documen-
tos 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 irradiada e inten-
sidade de campo no limite da área de serviço, dia-
gramas 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 245, dos autos, corresponde 
ao que se segue:

e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados 
às finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98 
e pressupostos da Norma Complementar nº 
1/2004;

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;

nacionalidade dos dirigentes;
 iniciativa da 

requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

subitem 12.1 e alíneas da Norma Complemen-
tar nº 1/2004;

quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
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nas alíneas h, i e j da Norma Complementar 
nº 1/2004 e ainda, demais declarações e do-
cumentos 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:

Associação de Radiodifusão Comunitária Não 
Me Toque

calização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Coronel Alberto Schmitt, S/Nº – Centro, 
Município de Não Me Toque, Estado do Rio Grande 
do Sul.

28º27’30” de latitude e 52º49’20” de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Rotei-
ro de Análise de Instalação da Estação” fls. 248 e 
249, bem como “Formulário de Informações Técni-
cas” – fls. 244 e 245 que se referem à localização 
da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi-
mento do pedido formulado pela Associação de Ra-
diodifusão Comunitária Não Me Toque, 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 53000.022643/03 de 6 
de agosto de 2003.

Brasília, 7 de outubro de 2005. – Ana Maria da 
Dores e Silva, Relatora da conclusão Técnica, Vilma 
de Fátima Alvarenga Fanis, Relatora da conclusão 
Jurídica.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 19 de outubro de 2005. – Alexandra 

Luciana Costa, Coordenadora.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica. 
Brasília, de outubro de 2005. – Carlos Alberto 

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

Aprovo o Relatório nº 230/2005/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, de outubro de 2005. – Joanilson L. B. 
Ferreira, Secretário de Serviços de Comunicação 
Eletrônica.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 110, DE 2009 

(Nº 904, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização à 
Associação Cultural Comunitária de Radio-
difusão Bem Querer para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Aiquara, Estado da Bahia.

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

a Portaria nº 691 de 23 de outubro de 2006, que 
outorga autorização à Associação Comunitária de 
Radiodifusão Bem Querer para executar, por 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Aiquara, 
Estado da Bahia.

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

MENSAGEM Nº 374, DE 2008

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, 
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sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 579, de 15 de setembro de 
2006 – Associação Comunitária do Centro Urbano 
de Nova Lacerda, no Município de Nova Lacerda 
– MT;

2 – Portaria nº 583, de 15 de setembro de 2006 
– Associação Cristo Rei, no Município de Laranjal – 
MG;

3 – Portaria nº 584, de 15 de setembro de 2006 
– Associação Beneficente e Cultural Comunitária 
Alternativa – ASBECCA, no Município de Aragua-
ri – MG;

4 – Portaria nº 587, de 15 de setembro de 2006 
– Associação de Desenvolvimento Social e Comuni-
cação Popular de Senador Sá, no Município de Sena-
dor Sá – CE;

5 – Portaria nº 678, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Comunitária a Voz do Povo, no Município 
de Nova Olinda – MA;

6 – Portaria nº 683, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Cultural e Comunitária Otacílio Risonho, 
no Município de Mauá – SP;

7 – Portaria nº 684, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação de Apoio ao Jovem de Irauçuba, no Mu-
nicípio de Irauçuba – CE;

8 – Portaria nº 689, de 23 de outubro de 2006 
– Associação de Radiodifusão Comunitária Não Me 
Toque, no Município de Não Me Toque – RS;

9 – Portaria nº 691, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Cultural Comunitária de Radiodifusão Bem 
Querer, no Município de Aiquara – BA;

10 – Portaria nº 692, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Cultural Comunitária e Educativa de Ga-
vião, no Município de Gavião – BA;

11 – Portaria nº 694, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Cultural São Francisco de Assis, no mu-
nicípio de Pelotas – RS;

12 – Portaria nº 696, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Cultural, no Município de 
Sorocaba – SP;

13 – Portaria nº 711, de 23 de outubro de 2006 
– ACRABOR – Associação Cultural Rádio Comunitá-
ria de Bom Retiro do Sul, no Município de Bom Retiro 
do Sul – RS; 

14 – Portaria nº 717, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Astral de Difusão Cultural e Educacio-
nal, Comunitária de Jandira, no Município de Jandira 
– SP;

15 – Portaria nº 720, de 23 de outubro de 2006 
– Associação da Rádio Comunitária, de Pimenteiras 
– PI, no Município de Pimenteiras – PI;

16 – Portaria nº 722, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária de Comunicação de Ma-
tões do Norte – MA, no Município de Matões do Nor-
te – MA;

17 – Portaria nº 726, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária do Município de Uruçuca – 
ACMUR, no Município de Uruçuca – BA;

18 – Portaria nº 728, de 23 de outubro de 
2006 – Organização Não-Governamental de Olho 
em São Sebastião, no Município de São Sebas-
tião – AL;

19 – Portaria nº 730, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Rádio Coroa Vermelha, no 
Município de Santa Cruz de Cabrália – BA; e

20 – Portaria nº 739, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária do Grageru, 
no Município de Aracaju – SE.

Brasília, 13 de junho de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 649 EM

 
Brasília, 7 de novembro de 2006

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 
de Radiodifusão Bem Querer, no Município de Aiqua-
ra, 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 feve-
reiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento 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-
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ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.037901/2003, 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. – Fernando Rodrigues Lopes 
de Oliveira.

PORTARIA Nº 691, DE 23 DE OUTUBRO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Ser-
viço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo art. 
1° do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e 
na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53000.037.901/2003 e do Parecer/MC/CONJUR/DBO/
Nº 1697 – 1.08/2006, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Cul-
tural Comunitária de Radiodifusão Bem Querer, com 
sede na Avenida Jonival Lucas, nº 37, Bairro São 
Francisco, no Município de Aiquara, 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 subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar 
com o sistema irradiante localizado nas coorde-
nadas geográficas com latitude em 14º07’35”S e 
longitude em 39º53’24”W, utilizando a frequência 
de 104.9MHz.

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. – Hélio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.

RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA 
E SEM CONCORRENTES

RELATÓRIO Nº 184/2006/RADCOM/DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53000.037901/03 protocoli-
zado em 5 de novembro de 2003.

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

Interessado: Associação Cultural Comunitária de Ra-
diodifusão Bem Querer, município de Aiquara, Estado 
da Bahia.

I – Introdução

1. A Associação Cultural Comunitária de Radio-
difusão Bem Querer inscrita no CNPJ sob o número 
06.070.987/0001-05, no Estado da Bahia, com sede 
na Avenida Jonival Lucas, nº 37 – Bairro São Francis-
co, Município de Aiquara, dirigiu-se ao Senhor Minis-
tro de Estado das Comunicações, conforme requeri-
mento datado de 23 de outubro de 2003 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 tra-
tada como requerente, baseou o seu pleito nos 
termos do Aviso de Habilitação publicado no Di-
ário Oficial da União – DOU, de 11-12-05 que 
contempla a localidade onde pretende instalar o 
seu transmissor, 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 apenas 
a mencionada entidade demonstrou seu interesse 
na prestação do referido serviço, não havendo con-
correntes

II – Relatório

-
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 
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conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço 
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decre-
to nº 2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 
1/2004.

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 Jonival Lucas, nº 
37 – Bairro São Francisco, Sala nº 5, no Município 
de Aiquara, Estrada Bahia, de coordenadas geo-
gráficas em 14º7’35”S de latitude e 39º53’24”W de 
longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, demons-
tra que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mentidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 185 e 186, 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, ressalte-se que em relação 
ao item 15 do Roteiro de Análise de Instalação do 
Radcom, as coordenadas geográficas são as mesmas 
que a tornaram selecionada.

7. Considerando a seleção desta requerente, 
bem como a documentação que foi encaminhada 
pela requerente, constataram-se pendências pas-
síveis do cumprimento das seguintes exigências: 
Certidão Cartorária dão Registro da Ata de Cons-
tituição, tendo sido solicitada a apresentação do 
projeto técnico, em conformidade com o disposto 
no subitem 12.1 e alíneas da citada Norma (fls. 
189 a 227).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 202 e 203, 
firmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o 
roteiro de verificação de instalação da estação, cons-
tatando-se conformidade com a Norma Complementar 
nº 1/2004, em especial as exigências inscritas em seu 
subitem 12.1 e alíneas, conforme observam-se nas fo-
lhas 229. Ressaltamos que nestes documentos constam 
as seguintes informações: identificação da entidade; 
os endereços da sede administrativa e de localização 
do transmissor, sistema irradiante e estúdio; caracte-
rísticas técnicas dos equipamentos (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.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 227, dos autos, corresponde 
ao que se segue:

e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados 
às finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98 
e pressupostos da Norma Complementar nº 
1/2004;

eleição dos dirigentes, devidamente regis-
tradas e em conformidade com os precei-
tos dispostos no Código Civil Brasileiro e 
adequados às finalidades e requisitos da 
Lei nº 9.612/98;

nacionalidade dos dirigentes;

requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

subitem 12.1 e alíneas da Norma Complemen-
tar nº 1/2004;

quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
nas alíneas h, i e j da Norma Complementar 
nº 1/2004 e ainda, demais declarações e do-
cumentos 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:

Associação Cultural Comunitária de Radiodifu-
são Bem Querer;
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ação do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Avenida Jonival Lucas, nº 37 – Bairro São Fran-
cisco, Município de Aiquara, Estado da Bahia.

14°7’35” de latitude e 39°53’24” de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 229, bem como 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 202 e 203 
que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação Cultural Comunitária 
de Radiodifusão Bem Querer, no sentido de conceder-
lhe a autorização para a exploração do serviço de radio-
difusão comunitária, na localidade pretendida, dentro 
das condições circunscritas Processo Administrativo nº 
53000.037901/03 de 5 de novembro de 2003.

Brasília, 3 de agosto de 2006. – Vilma De Fátima 
Alvarenga Fanis, Relator da conclusão Jurídica, Che-
fe de Serviço de Radiodifusão Comunitária. – Neide 
Aparecida Da Silva, Relator da conclusão Técnica, 
Chefe de Divisão/SSR.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços. Brasília, 3 de agosto de 
2006. – Alexandra Luciana Costa, Coordenadora.

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Servi-

ços de Comunicação Eletrônica. Brasília, 3 de agosto 
de 2006. – Carlos Alberto Freire Resende, Diretor 
do Departamento de Outorga de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 184/2006/RADCOMMOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, 3 de agosto de 2006. – Joanilson L. 
B. Ferreira, Secretário de Serviços de Comunicação 
Eletrônica.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 111, DE 2009  

(Nº 906/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Cultural São Francisco de As-
sis para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Pelotas, Estado 
do Rio Grande do Sul.

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

taria nº 694 de 23 de outubro de 2006, que outorga 
autorização à Associação Cultural São Francisco 
de Assis para executar, por 10(dez) anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Pelotas, Estado do Rio 
Grande do Sul.

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

MENSAGEM Nº 374, DE 2008

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 entida-
des abaixo relacionadas para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços 
de radiodifusão comunitária, conforme os seguin-
tes atos:

1 – Portaria nº 579, de 15 de setembro de 2006 
– Associação Comunitária do Centro Urbano de Nova 
Lacerda, no Município de Nova Lacerda – MT;

2 – Portaria nº 583, de 15 de setembro de 2006 
– Associação Cristo Rei, no Município de Laranjal – 
MG;

3 – Portaria nº 584, de 15 de setembro de 2006 
– Associação Beneficente e Cultural Comunitária Alter-
nativa – ASBECCA, no Município de Araguari – MG;

4 – Portaria nº 587, de 15 de setembro de 2006 
– Associação de Desenvolvimento Social e Comuni-
cação Popular de Senador Sá, no Município de Sena-
dor Sá – CE;

5 – Portaria nº 678, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Comunitária a Voz do Povo, no Município 
de Nova Olinda – MA;

MARÇO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL178



Março de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 06741 

6 – Portaria nº 683, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Cultural e Comunitária Otacílio Risonho, 
no Município de Mauá – SP;

7 – Portaria nº 684, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação de Apoio ao Jovem de Irauçuba, no Mu-
nicípio de Irauçuba – CE;

8 – Portaria nº 689, de 23 de outubro de 2006 
– Associação de Radiodifusão Comunitária Não Me 
Toque, no Município de Não Me Toque – RS;

9 – Portaria nº 691, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Cultural Comunitária de Radiodifusão Bem 
Querer, no Município de Aiquara – BA;

10 – Portaria nº 692, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Cultural Comunitária e Educativa de Ga-
vião, no Município de Gavião – BA;

11 – Portaria nº 694, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Cultural São Francisco de Assis, no Mu-
nicípio de Pelotas – RS;

12 – Portaria nº 696, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Cultural, no Município de 
Sorocaba – SP;

13 – Portaria nº 711, de 23 de outubro de 2006 
– ACRABOR – Associação Cultural Rádio Comunitá-
ria de Bom Retiro do Sul, no Município de Bom Retiro 
do Sul – RS;

14 – Portaria nº 717, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Astral de Difusão Cultural e Educacional, Co-
munitária de Jandira, no Município de Jandira – SP;

15 – Portaria nº 720, de 23 de outubro de 2006 
– Associação da Rádio Comunitária de Pimenteiras – 
PI, no Município de Pimenteiras – PI;

16 – Portaria nº 722, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária de Comunicação de Ma-
tões do Norte – MA, no Município de Matões do Nor-
te – MA;

17 – Portaria nº 726, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária do Município de Uruçuca – 
ACMUR, no Município de Uruçuca – BA;

18 – Portaria nº 728, de 23 de outubro de 
2006 – Organização Não-Governamental de Olho 
em São Sebastião, no Município de São Sebas-
tião – AL;

19 – Portaria nº 730, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Rádio Coroa Vermelha, no 
Município de Santa Cruz de Cabrália – BA; e

20 – Portada nº 739, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária do Grageru, 
no Município de Aracaju – SE.

Brasília, 13 de junho de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 656 EM

Brasília, 7 de novembro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

 1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 
Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Cultural São Fran-
cisco de Assis, no Município de Pelotas, Estado do 
Rio Grande do Sul, explore o serviço de radiodifu-
são comunitária, em conformidade com o capta do 
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

 2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento 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, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53790.001303/1998, 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. – Fernando Rodrigues Lo-
pes de Oliveira

PORTARIA Nº 694 ,DE 23 DE OUTUBRO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Ser-
viço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo art. 
1° do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e 
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na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53790.001303/1998 e do PARECER/MC/CON=SN/
Nº1723 – 1.08/2006, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Cultu-
ral São Francisco de Assis, com sede na Rua Ismael 
Simões Lopes, nº 491, Bairro Fragata, no município de 
Pelotas, 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 subse-
qüentes, seus regulamentos e normas complemen-
tares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar 
com o sistema irradiante localizado nas coorde-
nadas geográficas com latitude em 31°45’44”S e 
longitude em 52°22’8”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. – Hélio Costa.

RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA 
E COM CONCORRENTES

RELATÓRIO Nº 3/2006/RADCOM/DOS/SSCE/MC

Referência: Processo 53790001303/98, protocolizado 
em 1º-10-1998

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

Interessado: Associação Cultural São Francisco de 
Assis, Município de Pelotas, Estado do Rio Grande 
do Sul.

I – Introdução

1. A Associação Cultural São Francisco de As-
sis, inscrita no CNPJ sob o número 02.571.306/0001-
23, no Estado do Rio Grande do Sul, com sede Rua 
Ismael Simões Lopes, n° 491, Bairro Fragata, no mu-
nicípio de Pelotas, dirigiu-se ao Senhor Ministro de 
Estado das Comunicações, conforme requerimento 
datado de 23-9-1998, subscrito por representante le-
gal, 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, termos do Aviso de Habilitação 
publicado no Diário Oficial da União – DOU, de 14-
12-1998 que contempla a localidade onde pretende 
instalar o seu transmissor, assim como o sistema irra-
diante e respectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4Km entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que o requerimento 
de outras entidades foram objeto de exame por parte 
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 dos Amigos e Moradores 
do Prado Velho – Processo n° 53790001659/98, 
arquivado pelos seguintes fatos e fundamen-
tos: o local da instalação proposto situou-se a 
mais de 500 metros das coordenadas do Avi-
so em infringência ao subitem 6.6 da Norma 
n° 2/98, conforme comunicado à entidade por 
meio do ofício n° 3.639, datado de 30-8-2000, 
cuja cópia do ofício e respectivo AR Postal se 
encontram anexos. Saliente-se que, frente à 
ciência do arquivamento dos autos, a entida-
de apresentou solicitação para reconsidera-
ção dos autos, tendo sido o mesmo objeto 
de análise pelo departamento que decidiu 
pela não reconsideração conforme os fatos e 
fundamentos dispostos no ofício n° 5.223 de 
10-8-2005.

b) Associação dos Amigos do Fragata 
– Processo n° 53790000374/99, arquivado 
pelos seguintes fatos e fundamentos: a en-
tidade não encaminhou qualquer documen-
tação solicitada, tendo ocorrido a perda do 
prazo pelo decurso do tempo, conforme co-
municado à entidade por meio do ofício n° 
12.184, datado de 22-12-2003, cuja cópia 
do ofício e respectivo AR Postal se encon-
tram anexos. Saliente-se que, frente à ciên-
cia do arquivamento dos autos, a entidade 

MARÇO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL180



Março de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 06743 

apresentou solicitação para reconsidera-
ção dos autos, tendo sido a mesma, objeto 
de análise pelo Departamento que decidiu 
pela não reconsideração conforme os fatos 
e fundamentos disposto no ofício nº 4.391 
de 8-7-2005.

c) Sociedade Assistencial e Cultural de 
Amparo ao Menor Caminho 53790001668/98, 
arquivado pelos seguintes fatos e fundamentos: 
a entidade não encaminhou a documentação 
exigida pela legislação específica, conforme 
comunicado à entidade por meio do ofício n° 
9.876, datado de 15-10-2003, cuja cópia do 
ofício e respectivo AR Postal se encontram 
anexo. Saliente-se que, frente a ciência do ar-
quivamento dos autos, a entidade apresentou 
solicitação para reconsideração dos autos, ten-
do sido a mesma objeto de análise pelo Depar-
tamento que decidiu pela não reconsideração 
conforme os fatos e fundamentos dispostos no 
ofício n° 161 de 11-1-2005.

d) Associação Comunitária Tuiuti – Pro-
cesso nº 53790001023/01, arquivado pelos 
seguintes fatos e fundamentos: a entidade in-
formou um único endereço nos autos o qual 
foi dado como desconhecido pelos correios, 
impossibilitando a comunicação com a asso-
ciação, conforme comunicado à entidade por 
meio do ofício n° 1.041, datado de 27-2-03, 
cuja cópia do ofício e respectivo AR Postal se 
encontram anexos. Saliente-se que, frente à 
ciência do arquivamento dos autos, a entida-
de apresentou solicitação para reconsidera-
ção dos autos, tendo sido, a mesma, objeto 
de análise pelo Departamento que decidiu 
pela não reconsideração conforme os fatos e 
fundamentos dispostos no Ofício n° 3.596 de 
15-6-2005.

e) Associação Comunitária Sul-
brasil – ASCOSUBRA – Processo n° 
53790001132/98, arquivado pelos seguintes 
fatos e fundamentos: o local da instalação 
proposto situou-se a mais de 500 metros das 
coordenadas do Aviso em infringência ao 
subitem 6.6 da Norma n° 02/98, conforme 
comunicado à entidade por meio do ofício 
n° 3.387, datado de 9-8-00, cuja cópia do 
ofício e respectivo AR Postal se encontram 
anexos. Saliente-se que, frente à ciência 
do arquivamento dos autos, a entidade não 

apresentou solicitação para reconsideração 
dos autos.

II – Relatório

-
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 Complementar nº 1/2004, 
de 26-1-2004.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em 
sua petição que os equipamentos seriam instala-
dos em área abrangida pelo círculo de raio igual a 
1km, com centro localizado na Rua Ismael Simões 
Lopes, n° 491, no Município de Pelotas, Estado 
do Rio Grande do Sul, de coordenadas geográfi-
cas em 31°45’44,1”S de latitude e 52°22’8,3”W de 
longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, de-
monstra que as coordenadas geográficas indicadas 
deveriam ser mantidas, pelo que se depreende da 
memória do documento de folhas 78, denominado 
de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, que por 
sua vez trata de outros dados quais sejam: informa-
ções sobre geração de coordenadas geográficas, 
instruções sobre coordenadas coincidentes com os 
levantamentos do IBGE, compatibilização de dis-
tanciamento do canal, situação da estação em faixa 
de fronteira, endereço proposto para instalação da 
antena; planta de armamento, 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. Ressalta-se que em 
relação ao item 15 do Roteiro de Análise de Instala-
ção de Radcom houve justificativa às fls. 176.

7. Considerando a seleção desta requerente 
, bem como a documentação que foi encaminhada 
pela requerente, constataram-se pendências pas-
síveis do cumprimento das seguintes exigências: 
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apresentação da documentação elencada no subi-
tem 7.1 alíneas “a”, “c”, da Norma Complementar nº 
1/2004, cópia do CNPJ da requerente e declaração 
do endereço da sede, tendo sido solicitada a apre-
sentação do projeto técnico, em conformidade com 
o disposto no subitem 12.1 e alíneas da citada Nor-
ma (fls. 108 a 177).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 144/145, 
firmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o 
roteiro de verificação de instalação da estação, cons-
tatando-se conformidade com a Norma Complemen-
tar nº 1/2004, em especial às exigências inscritas em 
seu subitem 12.1 e alíneas, conforme observa-se nas 
folhas 175/176. Ressaltamos que nestes documen-
tos 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 irradiada e inten-
sidade de campo no limite da área de serviço, dia-
gramas de irradiação do sistema irradiante e carac-
terísticas elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela le-
gislação específica especificamente no intervalo 
de folhas 1 a 177, dos autos, corresponde ao que 
se segue:

e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados 
às finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98 
e pressupostos da Norma Complementar n° 
01/2004;

-
ção dos dirigentes, devidamente registra-
das e em conformidade com os preceitos 
dispostos no Código Civil Brasileiro ade-
quados às finalidades e requisitos da Lei nº 
9.612/1998;

nacionalidade dos dirigentes;

requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

subitem 12.1 e alíneas da Norma Complemen-
tar nº 1/2004;

quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
nas alíneas h, i e j da Norma Complementar 
nº 1/2004 e ainda, demais declarações e do-
cumentos 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:

Associação cultural São Francisco de Assis;

zação do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Ismael Simões Lopes, n° 491, Bairro Fragata, 
Município de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul;

31°45’44” de latitude e 52°22’08” de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro 
de Análise de Instalação da Estação” – fls. 175/176, 
bem como “Formulário de Informações Técnicas” – 
fls. 144/145 e que se referem à localização da es-
tação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi-
mento do pedido formulado pela Associação Cultural 
São Francisco de Assis, no sentido de conceder-lhe 
a autorização para a exploração do serviço de ra-
diodifusão comunitária, na localidade pretendida, 
dentro das condições circunscritas no Processo 

MARÇO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL182



Março de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 06745 

Administrativo nº 53790001303/98, de 1º de outu-
bro de 1998.

Brasília, 5 de janeiro de 2006. – Luciana Coelho 
Costa, Relator da conclusão Jurídica. – Neide Apare-
cida da Silva, Relator da conclusão Técnica.

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 5 de janeiro de 2006. – Alexandra Lu-

ciana Costa, Diretora do Departamento de Outorga 
de Serviços, Substituta.

Aprovo o Relatório nº / 2006/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, de de 2006. – Joanilson Laércio Bar-
bosa Ferreira. Secretário de Serviços de Comunica-
ção Eletrônica.

(À Comissão de Ciências, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática – deci-
são terminativa.)  

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 112, DE 2009  

(Nº 908/2008, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Beneficiente dos Moradores 
de Itinga para executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Lauro de 
Freitas, Estado da Bahia.

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

Portaria nº 686 de 6 de dezembro de 2007, que ou-
torga autorização à Associação Beneficente dos Mo-
radores de Itinga para executar, por 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Lauro de Freitas, Estado 
da Bahia.

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

MENSAGEM Nº 374, DE 2008

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 entida-
des abaixo relacionadas para executar, pelo prazo 

de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços 
de radiodifusão comunitária, conforme os seguin-
tes atos:

1 – Portaria nº 579, de 15 de setembro de 2006 
– Associação Comunitária do Centro Urbano de Nova 
Lacerda, no Município de Nova Lacerda – MT;

2 – Portaria nº 583, de 15 de setembro de 2006 
– Associação Cristo Rei, no Município de Laranjal – 
MG;

3 – Portaria nº 584, de 15 de setembro de 2006 
– Associação Beneficente e Cultural Comunitária 
Alternativa – ASBECCA, no Município de Aragua-
ri – MG; 

4 – Portaria nº 587, de 15 de setembro de 5 – 
Portaria nº 678, de 23 de outubro de 2006 Associa-
ção Comunitária a Voz do Povo, no Município de Nova 
Olinda – MA;

6 – Portaria nº 683, dc 23 de outubro de 2006 – 
Associação Cultural e Comunitária Risonho, no Muni-
cípio de Mauá – SP;

7 – Portaria nº 684, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação de Apoio ao Jovem de Irauçuba, no Mu-
nicípio de Irauçuba – CE;

8 – Portaria nº 689, de 23 de outubro de 2006 
– Associação de Radiodifusão Comunitária Não Me 
Toque, no Município de Não Me Toque – RS;

9 – Portaria nº 691, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Cultural Comunitária de Radiodifusão Bem 
Querer, no Município de Aiquara – BA;

10 – Portaria nº 692, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Cultural Comunitária e Educativa de Ga-
vião, no Município de Gavião – BA;

11 – Portaria nº 694, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Cultural São Francisco de Assis, no Mu-
nicípio de Pelotas – RS;

12 – Portaria nº 696, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Cultural, no Município de 
Sorocaba – SP;

13 – Portaria nº 711, de 23 de outubro de 2006 
– ACRABOR – Associação Cultural Rádio Comunitá-
ria de Bom Retiro do Sul, no Município de Bom Retiro 
do Sul – RS;

14 – Portaria nº 717 de 23 de outubro de 2006 
– Associação Astral de Difusão Cultural e Educacio-
nal, Comunitária de Jandira, no Município de Jandi-
ra SP;

15 – Portaria nº 720, de 23 de outubro de 2006 
– Associação da Rádio Comunitária de Pimenteiras – 
PI, no Município de Pimenteiras – PI;
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16 – Portaria nº 722, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária de Comunicação de Ma-
tões do Norte – MA, no Município de Matões do Nor-
te – MA;

17 – Portaria nº 726, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária do Município de Uruçuca – 
ACMUR, no Município de Uruçuca – BA;

18 – Portaria nº 728, de 23 de outubro de 2006 
– Organização Não-Governamental de Olho em São 
Sebastião, no Município de São Sebastião – AL;

19 – Portaria nº 730, de 23 de outubro de 2006 
Associação Comunitária Rádio Coroa Vermelha, no 
Município de Santa Cruz de Cabrália – BA; e

20 – Portaria nº 739, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária do Grageru, 
no Município de Aracaju – SE.

Brasília, 13 de junho de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 704 EM

Brasília, 22 de novembro de 2006

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

Outorga de Autorização e respectiva documenta-
ção para que a entidade ACRABOR – Associação 
Cultural Rádio Comunitária de Bom Retiro do Sul, 
no Município de Bom Retiro do Sul, 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 fe-
vereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento 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, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se concluí da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53528.001.146/2003, 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. – 
Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 711, DE 23 DE OUTUBRO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Ser-
viço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo art. 
1º do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e na 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53528.001.146/2003 e do Parecer/MC/CONJUR/DBO/
Nº 1595 – 1.08/2006, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à ACRABOR – As-
sociação Cultural Rádio Comunitária de Bom Retiro 
do Sul, com sede na Rua Olivério Arnt, nº 198, Bairro 
Centro, no Município de Bom Retiro do Sul, Estado do 
Rio Grande do Sul, 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 subse-
quentes, seus regulamentos e normas complemen-
tares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar 
com o sistema irradiante localizado nas coorde-
nadas geográficas com latitude em 29º35’50”S e 
longitude em 51°55’37”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. – Hélio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.
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RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA 
E SEM CONCORRENTES

RELATÓRIO Nº 174 /2006/RADCOM/ 
DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53.528.001.146-03, 26-04-
2004, protocolizado em 26-04-2004.

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

Interessado: Acrabor – Associação Cultural Rádio 
Comunitária de Bom Retiro do Sul, município de Bom 
Retiro do Sul, Estado do RS.

I – Introdução

1. A Acrabor – Associação Cultural Rádio Comu-
nitária de Bom Retiro do Sul inscrita no CNPJ sob o 
número 05.768.761/0001-01, no Estado do RS, com 
sede na Rua Olivério Arnt, 198 – Bairro, Centro, mu-
nicípio de Bom Retiro do Sul, dirigiu-se ao Senhor Mi-
nistro de Estado das Comunicações, conforme reque-
rimento datado de 26 de Maio de 2004, 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 03 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tra-
tada como requerente; baseou o seu pleito nos 
termos do Aviso de Habilitação publicado no Di-
ário Oficial da União – DOU de 28-01-2004 que 
contempla a localidade onde pretende instalar o 
seu transmissor, assim como o sistema irradiante 
e respectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4/ KM entre as interes-
sadas nesta localidade, comunicamos que apenas a 
mencionada entidade demonstrou seu interesse na 
prestação do referido serviço, não havendo con-
correntes.

II – Relatório

-
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 19-02-1998, o Regulamento do Serviço 
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto 
nº 2.615, de 03-03-1998 e Norma Complementar nº 
1/2004.

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 Olivério Arnt, 198 – Bairro 
Centro, no município de Bom Retiro do Sul, Estado 
do RS, de coordenadas geográficas em 29º36’32”S 
de latitude e 51º56’35”W de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, de-
monstra que as coordenadas geográficas indicadas 
deveriam ser mantidas, pelo que se depreende da 
memória do documento de folhas 118-119, denomi-
nado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, 
que por sua vez trata de outros dados, quais se-
jam: informações sobre geração de coordenadas 
geográficas, instruções sobre coordenadas coinci-
dentes com os levantamentos do IBGE, compati-
bilização de distanciamento 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 e endereço, 
o que foi objeto de análise e conclusão por este 
Departamento, que constatou a possibilidade de 
aceitação dos novos dados.

7. Considerando a seleção desta requerente 
, bem como a documentação que foi encaminhada 
pela requerente, constataram-se pendências passí-
veis do cumprimento das seguintes exigências: apre-
sentação da documentação elencada no subitem 7.1 
alíneas “d”, “e”, “h”, “i”, “j” da Norma Complementar 
n° 01/2004, comprovação de necessária alteração 
estatutária tendo sido solicitada a apresentação do 
projeto técnico, em conformidade com o disposto 
no subitem 12.1 e alíneas da citada Norma (fls. 123 
a 264).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado 
o “Formulário de Informações Técnicas” – fls 257, 
firmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se 
o roteiro de verificação de instalação da estação, 
constatando-se conformidade com a Norma Comple-
mentar 01/2004, em especial as exigências inscritas 
em seu subitem 12.1 e alíneas, conforme observa-se 
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nas folhas 266. Ressaltamos que nestes documen-
tos 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 irradiada e inten-
sidade de campo no limite da área de serviço, dia-
gramas de irradiação do sistema irradiante e carac-
terísticas elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legisla-
ção específica e contida nos autos, mais especifica-
mente no intervalo de folhas 01 a 254, dos autos, 
corresponde ao que se segue:

e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados 
às finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98 
e pressupostos da Norma Complementar nº 
1/2004;

eleição dos dirigentes, devidamente regis-
tradas e em conformidade com os precei-
tos dispostos no Código Civil Brasileiro e 
adequados às finalidades e requisitos da 
Lei nº 9.612/98;

nacionalidade dos dirigentes;
 da 

requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

subitem 12.1 e alíneas da Norma Complemen-
tar nº 1/2004;

quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
nas alíneas ̀ `h”, “i” e “j” Norma Complementar 
nº1/2004 e ainda, demais declarações e do-
cumentos 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 Radiodi-
fusão Comunitária, conclui a instrução dos presentes 
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:

Acrabor – Associação Cultural Rádio Comunitária 
de Bom Retiro do Sul;

estúdio.
 Rua Senador Pinheiro Machado, 2547, município 

de Bom Retiro do Sul, Estado do RS.

29º35’50” de latitude e 51º55’37” de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 266, bem como 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 257 e que 
se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi-
mento do pedido formulado pela Acrabor – Associação 
Cultural Rádio Comunitária de Bom Retiro do Sul, 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 53.528.001.146/03 de 
26 de Abril de 2004. 

Brasília, 26 de julho de 2006. 

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 26 de julho de 2006. – Sibela Leandra 

Portella Matias, Coordenadora
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De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 26 de julho de 2006. – Alexandra 

Luciana Costa, Diretora do Departamento de Ou-
torga de Serviços, Substituta

Aprovo o Relatório nº 174 /2006/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. 

Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exa-
me e parecer.

Brasília, 26 de julho de 2006. – Joanilson L. 
B. Ferreira, Secretário de Serviços de Comunicação 
Eletrônica.

(À Comissão de Ciências, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática – deci-
são terminativa.)  

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 113, DE 2009 

(Nº 909/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autoriza-
ção à Associação da Rádio Comunitária 
de Pimenteiras – PI para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Pimenteiras, Estado do Piauí.

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

taria nº 720 de 23 de outubro de 2006, que outorga 
autorização à Associação da Rádio Comunitária de 
Pimenteiras – PI para executar, por 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de Pimenteiras, Estado 
do Piauí.

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

MENSAGEM Nº 374, DE 2008

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 entida-
des abaixo relacionadas para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços 
de radiodifusão comunitária, conforme os seguin-
tes atos:

1 – Portaria nº 579, de 15 de setembro de 
2006 – Associação Comunitária do Centro Urbano 
de Nova Lacerda, no Município de Nova Lacerda 
– MT;

2 – Portaria nº 583, de 15 de setembro de 2006 
– Associação Cristo Rei, no Município de Laranjal – 
MG;

3 – Portaria nº 584, de 15 de setembro de 2006 
– Associação Beneficente e Cultural Comunitária 
Alternativa – ASBECCA, no Município de Aragua-
ri – MG;

4 – Portaria na 587, de 15 de setembro de 2006 
– Associação de Desenvolvimento Social e Comuni-
cação Popular de Senador Sá, no Município de Sena-
dor Sá – CE;

5 – Portaria nº 678, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Comunitária a Voz do Povo, no Município 
de Nova Olinda – MA;

6 – Portaria nº 683, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Cultural e Comunitária Otacílio Risonho, 
no Município de Mauá – SP;

7 – Portaria nº 684, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação de Apoio ao Jovem de Irauçuba, no Mu-
nicípio de Irauçuba – CE

8 – Portaria nº 689, de 23 de outubro dc 2006 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária Não Me To-
que, no Município de Não Me Toque – RS;

9 – Portaria nº 691, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Cultural Comunitária de Radiodifusão Bem 
Querer, no Município de Aiquara – BA;

10 – Portaria nº 692, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Cultural Comunitária e Educativa de Ga-
vião, no Município de Gavião – BA;

11 – Portaria nº 694, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Cultural São Francisco de Assis, no Mu-
nicípio de Pelotas – RS;

12 – Portaria nº 696, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Cultural, no Município de 
Sorocaba – SP;

13 – Portaria nº 711, de 23 de outubro de 2006 
– ACRABOR – Associação Cultural Rádio Comunitá-
ria de Bom Retiro do Sul, no Município de Bom Retiro 
do Sul – RS;

14 – Portaria nº 717, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Astral de Difusão Cultural e Educacio-
nal, Comunitária de Jandira, no Município de Jandira 
– SP;

15 – Portaria nº 720, de 23 de outubro de 2006 
– Associação da Rádio Comunitária de Pimenteiras – 
PI, no Município de Pimenteiras – PI;
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16 – Portaria nº 722, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária de Comunicação de Ma-
tões do Norte – MA, no Município de Matões do 
Norte –

17 – Portaria nº 726, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária do Município de Uruçuca – 
ACMUR, no Município de Uruçuca – BA

18 – Portada nº 728, de 23 de outubro de 2006 
– Organização Não–Governamental de Olho em São 
Sebastião, no Município de São Sebastião – AL;

19 – Portaria nº 730, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Rádio Coroa Vermelha, no 
Município de Santa Cruz de Cabrália – BA e

20 – Portaria nº 739, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária do Grageru, 
no Município de Aracaju – SE.

Brasília, 13 de junho de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 706 EM

Brasília, 22 de novembro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 
Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação da Rádio Comunitá-
ria de Pimenteiras – PI, no Município de Pimenteiras, 
Estado do Piauí, 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 feve-
reiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento 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, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53760.000471/98, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos consti-
tucionais 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, – Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 720, DE 23 DE OUTUBRO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Ser-
viço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo art. 
1º do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e na 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53760.000471/98 e do PARECER/MC/CONJUR/GAT/
Nº 1899 – 1.08/2005, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação da 
Rádio Comunitária de Pimenteiras – PI, com sede na 
Rua Enéas Nogueira, nº 195 – Centro, no Município 
de Pimenteiras, Estado do Piauí, 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 subse-
qüentes, seus regulamentos e normas complemen-
tares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar 
com o sistema irradiante localizado nas coorde-
nadas geográficas com latitude em 06º14’13”S e 
longitude em 4l”25’08”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. – Hélio Costa.

MARÇO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL188



Março de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 06751 

RELATÓRIO Nº 194/2004/RADCOM/DOS/ 
SSCE/MC – LHMB

Referência: Processo nº 53.760.000471/98 protoco-
lizado em 14-9-98

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

Interessado: Associação da Rádio Comunitária de Pi-
menteiras – PI, Município de Estado do Piauí

I – Introdução

1. A Associação da Rádio Comunitária de Pi-
menteiras – PI, inscrita no CNPJ sob o número 
01.822.321/0001-34, no Estado do Piauí, com sede 
na Rua Enéas Nogueira, nº 195, Município de Pimen-
teiras, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, conforme requerimento datado de 26 
de agosto de 1998 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 18-3-1999 que contempla a localidade 
onde pretende instalar o seu transmissor, 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

-
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 Enéas Nogueira, nº 195 – 
centro, no Município de Pimenteiras, Estado do Piauí, 
de coordenadas geográficas em 06º23’38”S de latitude 
e 41º45’00”W de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida de-
monstra que as coordenadas geográficas indicadas 
deveriam ser mantidas, pelo que se depreende da 
memória do documento de folhas 53/54, denomina-
do de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, que 
por sua vez trata de outros dados, quais sejam: infor-
mações sobre geração de coordenadas geográficas, 
instruções sobre coordenadas coincidentes com os 
levantamentos do IBGE, compatibilização de distan-
ciamento do canal, situação da estação em faixa de 
fronteira, endereço proposto para instalação da an-
tena; planta de arruamento, endereços da sede e do 
sistema irradiante, outros dados e conclusão. Vale 
salientar que ao final, a entidade apontou novas co-
ordenadas, 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: apresentação 
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos 1,11, 
III, IV, V, VI, VIII, X da Norma 02198, comprovação de 
necessária alteração estatutária, cópia do CNPJ retifi-
cado da requerente e declaração do endereço da sede, 
comprovante por meio de Certidão Cartorária o regis-
tro da Ata de Fundação; 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. 58 a 237).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – lis 222, firma-
do pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro 
de verificação de instalação da estação, constatando-
se conformidade com a Norma 02/98, em especial 
as exigências inscritas em seu item 6.11, conforme 
observa-se nas folhas 238 e 239. Ressaltamos que 
nestes 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 
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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 01 a 240 dos autos, correspon-
de ao que se segue:

e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados ás 
finalidades e requisitos da Lei 9612/98;

eleição dos dirigentes, devidamente regis-
tradas e em conformidade com os precei-
tos dispostos no Código Civil Brasileiro e 
adequados às fmalidades e requisitos da 
Lei 9612/98;

nacionalidade dos dirigentes; 

requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos 
XIX e X da Norma Complementar 02/98, bem 
como o Projeto Técnico conforme disposto 
no subitem 6.11 e incisos da Norma Comple-
mentar 02/98;

quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar 02/98 e ainda, demais declara-
ções e documentos requeridos com intuito de 
confirmar alguns dados informados;

III – Conclusao/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 estão compatíveis com a 
legislação atinente, seguindo-se abaixo as informações 
básicas sobre a entidade:

Associação da Rádio Comunitária de Pimentei-
ras – PI

Presidente Maria Alves da Costa
Vice-presidente Manoel Antão de Carvalho Filho
Secretário Lourival Rodrigues da Silva
Tesoureira Fátima Maria da Conceição

estúdio
Rua Enéas Nogueira, nº 195 – centro , Município 

de Pimenteiras, Estado do Piauí.

06º23’38’’ de latitude e 41º45’00’’ de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – lis. 238 e 239, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” -fls 222 e 
que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação da Rádio Comu-
nitária de Pimenteiras – PI, 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 
53760.000471/98 de 14 de setembro de 1998.

De acordo.
A consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 24 de junho de 2004. – Waldemar Gon-

salves Ortunho Junior.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasilia, 25 de junho de 2004. – Carlos Alberto 

Freireresénde, Diretor do Departamento de Outorga 
de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 194 /2004/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, 26 de junho de 2004. – Elifas Chaves 
Gurgel do Amaral, Secretário de Serviços de Comu-
nicação Eletrônica.

(À Comissão de Ciências, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática – deci-
são terminativa.)  
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 114, DE 2009 

(Nº 911/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Organização Não-Governamental de Olho 
em São Sebastião para executar serviço se 
radiodifusão comunitária na cidade de São 
Sebastião, Estado de Alagoas.

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

taria nº 728 de 23 de outubro de 2006, que outorga 
autorização à Organização Não-Governamental de 
Olho em São Sebastião para executar, por 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de São Sebastião, Es-
tado de Alagoas.

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

MENSAGEM Nº 374, DE 2008

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 Comunicaçôes, 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 579 de 15 de setembro de 2006 
– Assóciação Comunitária do Centro Urbano de Nova 
Lacada, no Município de Nova Lacada – MT;

2 – Portaria nº 583, de 15 de setembro de 2006 
– Associação Custo Rei, no Município de Laranjal – 
MG;

3 – Portaria nº 584, de 15 de setembro de 2006 
– Associação Beneficiente e Cultural Comunitária 
Alternativa – ASBECCA, no Município de Axagua-
ri – MG;

4 – Portada nº 587, de 15 de setembro de 2006 
– Associação de Desenvolvimento Social e Comuni-
cação Popular de Senador Sá, no Município de Se-
nador Sá -CE;

5 – Portaria nº 678, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Comunitária a Voz do Povo, no Município 
de Nova Olinda – MA;

6 – Portaria nº 683, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Cultural e Comunitária Otacílio Risonho, 
no Município de Mauá – SP;

7 – Portaria nº 684, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação de Apoio ao Jovem de Irauçuba, no Mu-
nicípio de Irauçuba – CE;

8 – Portaria nº 689, de 23 de outubro dc 2006 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária Não Me To-
que, no Município de Não Me Toque – RS;

9 – Portaria nº 691, de .23 de outubro de 2006 – 
Associação Cultural Comunitária de Radiodifusão Bem 
Querer, no Município de Aiquara – DA;

10 – Portaria at 692, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Cultural Comunitária e Educativa de Ga-
vião, no municfpib de Gavião – BA;

11 – Portaria nº 694, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Cultural São Francisco de Assis, no Mu-
nicípio de Pelotas – RS;

12 – Portaria nº696, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Cultural, no Município de 
Soxocaba – SP;

 13 – Portaria nº 711, de 23 de outubro de 2006 
– ACRABOR – Associação

Cultural Rádio Comunitária de Bom Retiro do Sul, 
no Município de Bom Retiro do Sul – RS;

14 – Portaria nt 717, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Astral de Difusão Cultural e Educacio-
nal, Comunitária de Jandira, no Município dc Jandira 
– SP;

15 – Portaria nº 720, de 23 de outubro de 2006 
– Associação da Rádio Comunitária de Pimenteiras – 
1’!, no Município de Pimenteiras – PI;

16 – Portaria nº 722, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária de Comunicação de Ma-
tões do Norte – MA, no Município de Matões do Nor-
te – MA;

17 – Portaria nº 726, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária do Município de Uruçuca – 
ACMUR, no Município de Uruçuca – BA

18 – Portaria nº 728, de 23 de outubro de 2006 
– Organização Não– Governamental de Olho em São 
Sebastiio, no Município de São Sebastião – MA

19 – Portaria nº 730, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Rádio Coroa Vermelha, no 
Município de Santa Cruz de Cabrália – BA e

20 – Portaria nº 739, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária do Grageru, 
no Município de Aracaju – SE.

Brasília, 13 de Junho de 2008 – Luiz Inácio Lula 
da Silva.
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MC Nº 679 EM

Brasília, 22 de novembro de 2006.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-
torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Organização Não-Governamental de 
Olho em São Sebastião, no Município de São Sebas-
tião, Estado de Alagoas, 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 entidade requereu ao Ministério das Comu-
nicações sua inscrição para prestar serviço de radiodi-
fusão comunitária, cuja documentação inclui manifes-
tação de apoio da comunidade, numa demonstração 
de receptividade da filosofia de criação desse braço 
da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvol-
vimento e a sedimentação da cultura geral das locali-
dades 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, foram, efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53610.000335/99, 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, – Helio Costa.

PORTARIA Nº 728, DE 23 DE OUTUBRO DE 2006.

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Ser-
viço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo art. 
1º do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e na 
Lei Nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 

em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53.610.000.335/99 e do PARECER/MC/CONJUR/GAT/
Nº 0967– 1.08/2005, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Organização Não-
Governamental de Olho em São Sebastião, com sede 
na Rua São Paulo, nº 150-A – Centro, no Município 
de São Sebastião, Estado de Alagoas, 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 09º56 09 S e longitude em 
36º33 09 W, utilizando a freqüência de 105,9MHz.

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. – Hélio Costa.

INFORMAÇÃO Nº 221/2005 RADCOM/DOS/ 
SSCE/MC – SLP

Referência: Processo nº 53.610.000.335-99 de 30-
6-1999.

Objeto: Requerimento de outorga de autorização 
para a exploração do Serviço de Radiodifusão Co-
munitária.

Interessado: Organização Não-Governamental de 
Olho em São Sebastião, na localidade de São Sebas-
tião, Estado de Alagoas.

Conclusão: Processo instruído.

Trata-se o presente processo de pedido de auto-
rização para executar serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de São Sebastião, Estado de Magoas, 
formulado pela Organização Não-Governamental de 
Olho em São Sebastião.

Em decorrência da análise da documentação 
instrutória do processo em epígrafe e de acordo com 
a NOTA/MC/CONJUR/GAT/Nº 10251.08/2004, datada 
de 6-9-2004, foram apontadas as seguintes pendên-
cias: cópia do estatuto social, devidamente alterado e 
registrado. Desta forma, seguiram-se diligências para 
a apresentação da referida documentação, tendo sido 
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a mesma encaminhada pela Requerente, complemen-
tando a documentação instrutória do processo.

Salientamos que a diretoria da entidade está 
composta da seguinte forma:

Presidente Mércia da Silva
Vice-Presidente José Orlando de Oliveira Santos
Dir. de Finanças Adriana Araújo Bonfim
Secretária Geral Cleidiane da Silva Souza
Dir. Relações Públicas Cláudio Leonídio da Silva

Frente ao saneamento do processo e ainda, con-
siderando o relatório nº 214/2004-DOSR/SSR/MC, 
este Departamento conclui que toda a documentação 
constante dos autos encontra-se de acordo com a le-
gislação atinente.

Face ao exposto, faz-se mister o retomo dos autos 
à Consultoria Jurídica, para apreciação do relatado, no 
sentido de conceder a Organização Não-Governamental 
de Olho em São Sebastião outorga de Autorização para 
a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, 
na localidade pretendida.

Brasília, 2 de maio de 2005. – Waldemar Gon-
çalves Ortunho Junior, Coordenador Geral.

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 2 de maio de 2005. – Carlos Alberto 

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

Aprovo a Informação nº 221/2005/RADCOM/DOS/
SSCE/MC – SLP. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica 
para exame e parecer.

Brasília, 4 de março de 2005. – Sergio Luiz de 
Moraes Diniz, Secretário de Serviços de Comunica-
ção Eletrônica.

(À Comissão de Ciências, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática – deci-
são terminativa.)

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 115, DE 2009 
(Nº 912/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação de Radiodifusão Comunitária 
do Grageru para executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Aracajú, 
Estado de Sergipe.

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

taria nº 739 de 23 de outubro de 2006, que outorga au-
torização à Associação de Radiodifusão Comunitária do 
Grageru para executar, por 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Aracajú, Estado de Sergipe.

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

MENSAGEM Nº 374, DE 2008

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 579, de 15 de setembro de 2006 
– Associação Comunitária do Centro Urbano de Nova 
Lacerda, no Município de Nova Lacerda – MT;

2 – Portaria nº 583, de 15 de setembro de 2006 
– Associação Cristo Rei, no Município de Laranjal – 
MG;

3 – Portaria nº 584, de 15 de setembro de 2006 
– Associação Beneficente e Cultural Comunitária Alter-
nativa – ASBECCA, no Município de Araguari – MG;

4 – Portaria nº 587, de 15 de setembro de 2006 
– Associação de Desenvolvimento Social e Comuni-
cação Popular de Senador Sá, no Município dc Sena-
dor Sá – CE;

5 – Portaria nº 678, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Comunitária a Voz do Povo, no Município 
de Nova Olinda – MA;

6 – Portaria nº 683, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Cultural e Comunitária Otacílio Risonho, 
no Município de Mauá– SP;

7 – Portaria nº 684, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação de Apoio ao Jovem de Irauçuba, no Mu-
nicípio de Irauçuba – CE;

8 – Portaria nº 689, de 23 de outubro de 2006 
– Associação de Radiodifusão Comunitária Não Me 
Toque, no Município de Não Me Toque – RS;

9 – Portaria nº 691, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Cultural Comunitária de Radiodifusão Bem 
Querer, no Município de Aliquara – BA;
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10 – Portaria nº 692, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Cultural Comunitária e Educativa de Ga-
vião, no Município de Gavião – BA;

11 – Portaria nº 694, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Cultural São Francisco de Assis, no Mu-
nicípio de Pelotas – RS;

12 – Portaria nº 696, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Cultural, no Município de 
Sorocaba – SP;

13 – Portaria nº 711, de 23 de outubro de 2006 
– ACRABOR – Associação Cultural Rádio Comunitá-
ria de Bom Retiro do Sul, no Município de Bom Retiro 
do Sul – RS;

14 – Portaria nº 717, de 23 de outubro dc 2006 
– Associação Astral de Difusão Cultural e Educacio-
nal, Comunitária de Jandira, no Município de Jandira 
– SP;

15 – Portaria nº 720, de 23 de outubro de 2006 
– Associação da Rádio Comunitária de Pimenteiras – 
PI, no Município de Pimenteiras – PI;

16 – Portaria nº 722, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Comunitária de Comunicação de Matões do 
Norte – MA; no Município de Matões do Norte – MA;

17 – Portaria nº 726, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária do Município de Uruçuca – 
ACMUR, no Município de Uruçuca – BA;

18 – Portaria nº 728, de 23 de outubro de 2006 
– Organização Não-Governamental de Olho em São 
Sebastião, no Município de São Sebastião – AL;

19 – Portaria nº 730, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Rádio Coroa Vermelha, no 
Município de Santa Cruz de Cabrália – BA; e

20 – Portaria nº 739 de 23 de outubro de 2006 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária do Grageru, 
no Município de Aracaju – SE.

Brasília, 13 de junho de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 719 EM

Brasília, 22 de novembro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 
outorga de autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação de Radiodifusão 
comunitária do Grageru, no Município de Aracaju, 
Estado de Sergipe, explore o serviço de radiodifu-
são 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 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 53840.000504/98, 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, – Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 739, DE 23 DE OUTUBRO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Ser-
viço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo art. 
1º do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e na 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
53840.000504/98 e do parecer/MC/CONJUR/GAT/Nº 
1033 – 1.08/2005, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação de 
Radiodifusão Comunitária do Grageru, com sede na 
Rua Manoel Espírito Santo, nº 321, Bairro Grageru, no 
Município de Aracaju, Estado de Sergipe, para execu-
tar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade.
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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 10°56’05”S e longitude em 
37°03’32”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. – Helio Costa.

RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA 
E COM CONCORRENTES

RELATÓRIO Nº 0084/2005/RADCOM/DOS/SSCE/
MC

Referência: Processo nº 53.840.000.504/98, protoco-
lizado em 10 de setembro de 1998.

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

Interessado: Associação de Radiodifusão Comuni-
tária do Gragerú, Município de Aracaju, Estado de 
Sergipe.

I – Introdução

1. A Associação de Radiodifusão Comunitá-
ria do Gragerú, inscrita no CNPJ sob o número 
02.721.148/0001– 40, no Estado de Sergipe, com 
sede na Rua Manoel Espírito Santo, nº 321 – Bair-
ro do Gragerú, no Município de Aracaju, dirigiu-se 
ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, 
conforme requerimento datado de 10 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 Regulamento do Serviço de Radiodifusão Co-
munitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de 
junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tra-
tada como requerente, baseou o pleito nos termos 
do Aviso 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, assim como o sistema irradiante e Res-
pectivo estúdio.

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

a) Instituto Lourival Fontes – Processo nº 
53.840.000.083/99, arquivado pelos seguintes 
fatos e fundamentos: A entidade é represen-
tativa de segmento específico da sociedade, 
não representando o universo da comunida-
de local, representando determinado grupo 
de pessoas ligadas à proteção da criança do 
adolescente em infringência aos artigos 1º e 
7º da Lei nº 9.612/98, conforme comunicado à 
entidade por meio do ofício nº 10.733/03, da-
tado de 10 de novembro de 2003, cuja cópia 
do ofício respectivo AR postal se encontram 
anexos. Saliente-se que a frente à ciência 
do arquivamento dos autos, a entidade não 
apresentou solicitação para reconsideração 
desta decisão.

b) Associação Rádio Comunitária Car-
cará FM Processo nº 53.840.000.415/98, ar-
quivado pelos seguintes fatos e fundamentos: 
o local proposto para a instalação do sistema 
irradiante situou-se numa posição geográfica 
cuja distância com a antena de transmissão 
da emissora constante no Aviso, desta Secre-
taria, publicado no DOU de 18-3-99, resultou 
em 2,35KM. Isto contraria o disposto no su-
bitem 6.6 da Norma Complementar 02/98 e 
ao disposto no citado aviso que prevê uma 
distância de até 500m, conforme comunicado 
à entidade por meio do ofício nº 8.641/01, da-
tado de 11 de dezembro de 2001, cuja cópia 
do ofício e respectivo AR Postal se encontram 
anexos. Saliente-se que em frente a ciência 
do arquivamento dos autos, a entidade apre-
sentou solicitação para a reconsideração dos 
autos, tendo sido o mesmo objeto de análi-
se pelo departamento que decidiu pela não 
reconsideração conforme os fatos e funda-
mentos dispostos no ofício nº 14.112/04 de 
20 de setembro de 2004, cujo AR Postal foi 
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extraviado. Por este motivo fez-se necessário 
a publicação no DOU de 1 de dezembro de 
2004, para que dentro do prazo de 30 dias 
a entidade apresentasse recurso, porém a 
mesma não se manifestou.

c) Associação Comunitária Comunidade 
Solidária – Processo nº 53.840.000.757/98, 
arquivado pelos seguintes fatos e fundamen-
tos: A Associação não encaminhou qualquer 
documentação em cumprimento as exigências 
elencadas no citado ofício, tendo ocorrido a 
perda do prazo por decurso do tempo e res-
tando comprovada a falta de interesse pro-
cessual da requerente, conforme comunica-
do à entidade por meio do oficio nº 19 17/04, 
datado de 5 de março de 2004 cuja cópia 
do ofício e respectivo AR Postal se encon-
tram anexos. Saliente-se que, frente a ciência 
do arquivamento dos autos, a entidade não 
apresentou solicitação para reconsideração 
desta decisão

II – Relatório

-
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 do 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 presente processo administrativo, em 
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19.02.1998, o Regulamento do Serviço 
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decre-
to nº 2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 
1/2004, de 26-1-2004.

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 Manuel Espírito Santo, 321 
– Gragerú, no Município de Aracaju, Estado do Ser-
gipe, de coordenadas geográficas em 10º56’09”S de 
latitude e 37º03’32”W de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, de-
monstra que as coordenadas geográficas indicadas 
deveriam ser mantidas, pelo que se depreende da 
memória do documento de folhas 159 e 160, deno-
minado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, 
que por sua vez trata de outros dados, quais sejam: 

informações sobre geração de coordenadas geográ-
ficas, instruções sobre coordenadas coincidentes 
com os levantamentos do IBGE, compatibilização 
de distanciamento do canal, situação da estação 
em faixa de fronteira, endereço proposto para ins-
talação da antena; planta de arruamento, endere-
ços 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. Ressalte-se que em relação ao item l5 do 
Roteiro de Análise de Instalação de Radcom houve 
justificativa às folhas 228.

7. Considerando a seleção desta requerente, 
bem como a documentação que foi encaminhada 
pela requerente, constataram-se pendências passí-
veis do cumprimento das seguintes exigências: apre-
sentação da documentação elencada no subitem 7.1 
alíneas a, c, g da Norma Complementar nº 1/2004, 
comprovação de necessária alteração estatutária, 
, cópia do CNPJ retificado da requerente e decla-
ração do endereço da sede, tendo sido solicitada a 
apresentação do projeto técnico, em conformidade 
com o disposto no subitem 12.1 e alíneas – da cita-
da Norma (fls. 177 a 226).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado 
o “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 214, 
firmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se 
o roteiro de verificação de instalação da estação, 
constatando-se conformidade com a Norma Comple-
mentar 1/2004, em especial as exigências inscritas 
em seu subitem 12.1 e alíneas, conforme observa-
se nas folhas 227 e 228. Ressaltamos que nestes 
documentos constam as seguintes informações: 
identificação da entidade; os endereços da sede ad-
ministrativa e de localização do transmissor, siste-
ma irradiante e estúdio; características técnicas dos 
equipamentos (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 ir-
radiante e características elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legisla-
ção específica contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 226, dos autos, corresponde 
ao que se segue:

e em conformidade com os preceitos dispostos 
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no Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98 e pressu-
postos da Norma Complementar nº 1/2004;

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;

nacionalidade dos dirigentes;

requerente, formulados e encaminhados
pela comunidade;

subitem 12.1 e alíneas da Norma Comple-
mentar 1/2004;

quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme –indicado 
nas alíneas h)i e j da Norma Complementar 
Nº 1/2004 e ainda, demais declarações e do-
cumentosrequeridos 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 de Radiodifusão Comunitária do Gra-

gerú;

localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Manoel Espírito Santo, 321 – Gragerú, Mu-
nicípio de Aracaju, Estado de Sergipe;

coordenadas geográficas
10º56’05” de latitude e 37º03’32” de longitude, 

correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 227 e 228, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” fls. 214 e 
que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo defe-
rimento do pedido formulado pela Associação de 
Radiodifusão Comunitária do Gragerú, 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 53.840.000.504/98, de 
10 de setembro de 1998.

Brasília, 28 de abril de 2005.

De acordo.
Á consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 28 de abril de 2005. – Waldemar Gonçal-

ves Ortunho Junior, coordenador-geral 
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 29 de abril de 2005. – Carlos Alberto 

Freire Resende Diretor do Departamento de Outorga 
de Serviços. 

Aprovo o Relatório nº 0084/2005/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, 2 de abril de 2005.– Sergio Luiz de 
Moraes Diniz, Secretário de Serviços de Comunica-
ção Eletrônica.

(À Comissão de Ciências, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática – deci-
são terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 116, DE 2009 

(Nº 913/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autoriza-
ção à Radio Comunitária Sant’ana de Óbi-
dos para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Óbidos, Estado 
do Pará.
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O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 738 de 23 de outubro de 2006, que outorga 
autorização à Radio Comunitária Sant’ Ana de Óbi-
dos para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Óbidos, Estado do Pará.

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

MENSAGEM Nº 375, DE 2008

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 738, de 23 de outubro de 2006 – 
Rádio Comunitária Sant’Ana de Óbidos, no Município 
de Óbidos – PA;

2 – Portaria nº 746, de 24 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Aliança de Promoção Edu-
cacional, Cultural, Artística, Esportiva e Comunicação 
Social, no Município de Guarulhos – SP;

3 – Portaria nº 753, de 24 de outubro de 2006 – 
Associação Educativa, Cultural e Informativa Freiroge-
riense, no Município de Frei Rogério – SC;

4 – Portaria nº 756, de 24 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cul-
tura de Porto Barreiro, no Município de Porto Bar-
reiro – PR;

5 – Portaria nº 757, de 24 de outubro de 2006 
– Associação de Radiodifusão Comunitária de Ita-
baiana – PB (Itabaiana FM), no Município de Ita-
baiana – PB;

6 – Portaria nº 758, de 24 de outubro de 2006 – 
Associação Municipal Comunitária de Desenvolvimento 
Artístico, Cultural e Social de Gurupá – ASMUDEACS, 
no Município de Gurupá – PA;

7 – Portaria nº 768, de 24 de outubro de 2006 – 
Associação Comunitária Rancho Uirapuru, no Gama 
– DF;

8 – Portaria nº 771, de 24 de outubro de 2006 – 
Associação Comunitária Rádio Vinhedos, no Município 
de Bento Gonçalves – RS;

9 – Portaria nº 773, de 24 de outubro de 2006 – 
Associação de Rádio Comunitária de Queimada Nova 
– PI, no Município de Queimada Nova – PI;

10 – Portaria nº 776, de 25 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cul-
tura de Vila Lângaro, no Município de Vila Lânga-
ro – RS;

11 – Portaria nº 780, de 25 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Antônio Nezinho de Souza 
– ACANS – Para o Desenvolvimento Comunitário de 
Mauriti, no Município de Mauriti – CE;

12 – Portaria nº 781, de 25 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária para o Desenvolvimento de 
Mombaça, no Município de Mombaça – CE;

13 – Portaria nº 782, de 25 de outubro de 2006 – 
Associação Cultural, Esportiva e Protetora do Meio Am-
biente de Ladainha, no Município de Ladainha – MG;

14 – Portaria nº 788, de 25 de outubro de 
2006 – Associação Comunitária Cultural de Entre 
Rios de Minas, no Município de Entre Rios de Mi-
nas – MG;

15 – Portaria nº 791, de 25 de outubro de 2006 
– Associação de Rádio Comunitária Ativa – FM, no 
Município de Piracuruca – PI;

16 – Portaria nº 794, de 25 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária de Toropi, no Município de 
Toropi – RS;

17 – Portaria nº 807, de 25 de outubro de 2006 – 
Fundação Santo Antônio do Aventureiro, no Município 
de Santo Antônio do Aventureiro – MG;

18 – Portaria nº 809, de 25 de outubro de 2006 
– Fundação Cultural, Recreativa e Assistencial São-
mateuense, no Município de São Mateus do Mara-
nhão – MA;

19 – Portaria nº 854, de 27 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Educativa e Cultural de 
Radiodifusão Glória Embratel, no Município de Porto 
Alegre – RS;

20 – Portaria nº 859, de 27 de outubro de 2006 
– Associação Clube da Rádio Comunitária de Igarapé–
Miri, no Município de Igarapé-Miri – PA;

21 – Portaria nº 865, de 27 de outubro de 2006 
– Associação de Comunicação Comunitária Barrense, 
no Município de Barra do Quarai – RS; e

22 – Portaria nº 983, de 23 de novembro de 2006 
– Associação Pioneira Comunitária Aldeiense de Ra-
diodifusão, para a Promoção da Cultura, Artes e Edu-
cação, no Município de Cuparaque – MG.

Brasília, 13 de junho de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.
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MC Nº 688 EM

Brasília, 22 de novembro de 2006

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

Outorga dc Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Rádio Comunitária Sant’Ana de 
Óbidos, no Município de Óbidos, Estado do Pará, 
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em 
conformidade com o caput do art. 223, da Constitui-
ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento 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, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº  
53720.000757/99, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos consti-
tucionais 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, – Helio Calixto da Costa

PORTARIA Nº 738, DE 23 DE OUTUBRO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Ser-
viço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo art. 
1º do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e na 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 

53720.000757/99 e do PARECER/MC/CONJUR/GAT/
Nº 1334 – 1º-8-2006, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Rádio Comunitá-
ria Sant’Ana de Óbidos, com sede na Travessa das 
Pedreiras, s/nº – Centro, no Município de Óbidos, Es-
tado do Pará, 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 coorde-
nadas geográficas com latitude em 0lº54’50”S e 
longitude em 55º3l’01”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. – Hélio Costa

RELATÓRIO Nº 256/2005/RADCOM/ 
DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53720000757/99 Protocoli-
zado Em 16-12-99.

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

Interessado: Rádio Comunitária Sant’Ana de Óbidos, 
Município de Óbidos, Estado do Pará.

I – Introdução

1. A Rádio Comunitária Sant’Ana de Óbidos ins-
crita no CNPJ sob o número 02.535.475/0001-08, no 
Estado do Pará, com sede na Praça Frei Rogério, nº 
239, Bairro Central, Município de Óbidos, dirigiu-se ao 
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, con-
forme requerimento datado de 8-12-99 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 25-6-01 que contempla a localidade 
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onde pretende instalar o seu transmissor, 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 Decre-
to nº 2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 
1/2004.

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 Rua das Pedreiras, s/nº, Centro, no 
Município de Óbidos, Estado do Pará, de coordenadas 
geográficas em 01°54’50”S de latitude e 55°31’0l”W 
de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, demons-
tra que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 92/93, 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. Considerando a seleção desta requerente, 
bem como a documentação que foi encaminhada 
pela requerente, constataram-se pendências pas-
síveis do cumprimento das seguintes exigências: 
apresentação da documentação elencada no subi-
tem 7.1 alíneas a, b, c, e, g, h, i, j da Norma Com-
plementar nº 1/2004, e comprovação de necessá-
ria alteração estatutária, tendo sido solicitada a 

apresentação do projeto técnico, em conformidade 
com o disposto no subitem 12.1 e alíneas da citada 
Norma (fls. 98 a 337).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls 238/239, 
firmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o 
roteiro de verificação de instalação da estação, cons-
tatando-se conformidade com a Norma Complemen-
tar 01/2004, em especial as exigências inscritas em 
seu subitem 12.1 e alíneas, conforme observa-se nas 
folhas 328/329. Ressaltamos que nestes documen-
tos 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 irradiada e inten-
sidade de campo no limite da área de serviço, dia-
gramas de irradiação do sistema irradiante e carac-
terísticas elétricas.

09. Por fim, a documentação exigida pela legis-
lação específica e contida nos autos, mais especifi-
camente no intervalo de folhas 01 a 337, dos autos, 
corresponde ao que se segue:

e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados 
às finalidades e requisitos da Lei 9612/98 e 
pressupostos da Norma Complementar nº 
1/2004;

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

nacionalidade dos dirigentes;

requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

subitem 12.1 e alíneas da Norma Comple-
mentar 01/2004;

quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
nas alíneas “h”, “i” e “j” da Norma Complemen-
tar 61/2004 e ainda, demais declarações e do-
cumentos requeridos com intuito de confirmar 
alguns dados informados;
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III – Conclusão/Opinamento

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

Rádio Comunitária Sant’Ana de Óbidos,

estúdio
Travessa das Pedreiras, s/nº, Centro, Município 

de Obidos, Estado do Pará.

01°54’50” de latitude e 55°31’01” de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro 
de Análise de Instalação da Estação” – fls. 328/329, 
bem como “Formulário de Informações Técnicas” – 
fls 238/239 e que se referem à localização da es-
tação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi-
mento do pedido formulado pela Rádio Comunitária 
Sant’ Ana de Óbidos, no sentido de conceder-lhe 
a autorização para a exploração do serviço de ra-
diodifusão comunitária, na localidade pretendida, 
dentro das condições circunscritas no Processo 
Administrativo nº 53720000757/99 de 16 de de-
zembro de 1999.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, de novembro de 2005. – Alexandra Lu-

ciana Costa, Coordenadora.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 14 de novembro de 2005. – Carlos Al-

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

Aprova o Relatório nº /2005/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, 14 de novembro de 2005. – Joanilson 
L. B. Ferreira, Secretário de Serviços de Comunica-
ção Eletrônica.

(À Comissão de Ciências, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática – deci-
são terminativa.)  

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 117, DE 2009. 

(Nº 914/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização à 
Associação Comunitária de Comunicação e 
Cultura de Porto Barreiro para executar ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Porto Barreiro, Estado do Paraná.

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

taria nº 756 de 24 de outubro de 2006, que outorga 
autorização à Associação Comunitária de Comunica-
ção e Cultura de Porto Barreiro para executar, por 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Porto de Bar-
reiro, Estado do Paraná.

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

MENSAGEM Nº 375 DE 2008

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, 
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sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 738, de 23 de outubro de 2006 – 
Rádio Comunitária Sant’Ana de Óbidos, no Município 
de Óbidos – PA;

2 – Portaria nº 746, de 24 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Aliança de Promoção Edu-
cacional, Cultural, Artística, Esportiva e Comunicação 
Social, no Município de Guarulhos – SP;

3 – Portaria nº 753, de 24 de outubro de 2006 – 
Associação Educativa, Cultural e Informativa Preiroge-
riense, no Município dc Frei Rogério -. SC;

4 – Portaria nº 756, dc 24 de outubro de 2006 – 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de 
Porto Barreiro, no Município dc Porto Barreiro – PR;

5 – Portaria nº 757, de 24 de outubro de 2006 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Itabaiana – 
PB (Itabaiana PM), no Município de Itabaiana – PB;

6 – Podaria nº 758, de 24 de outubro de 2006 – 
Associação Municipal Comunitária de Desenvolvimento 
Artístico, Cultural e Social de Gurupá – ASMUDEACS, 
no Município de Gurupá – PA;

7 – Portaria nº 768, de 24 de outubro de 2006 – 
Associação Comunitária Rancho Uirapuru, no Gama 
– DF;

8 – Portaria nº 771, de 24 de outubro de 2006 – 
Associação Comunitária Rádio Vinhedos, no Município 
de Bento Gonçalves – RS;

9 – Portaria nº 773, de 24 de outubro dc 2006 – 
Associação de Rádio Comunitária de Queimada Nova 
– PI, no Município de Queimada Nova – PI;

10 – Portaria nº 776, de 25 de outubro de 2006 – 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de 
Vila Lângaro, no Município de Vila Lângaro – RS;

11 – Portaria nº 780, de 25 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Antônio Nezinho de Sou-
za – ACANS Para o Desenvolvimento Comunitário de 
Mauriti, no Município de Mauríti – CE;

12 – Portaria nº 781, de 25 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária para o Desenvolvimento de 
Mombaça, no Município de Mombaça – CE;

13 – Portaria nº 782, de 25 de outubro de 2006 
Associação Cultural, Esportiva e Protetora do Meio Am-
biente de ladainha, no Município de Ladainha – MG;

14 – Portaria nº 788, de 25 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Cultural de Entre Rios de 
Minas, no Município de Entre Rios de Minas – MG;

15 – Portaria nº 791, de 25 de outubro de 2006 
– Associação de Rádio Comunitária Ativa – FM, no 
Município de Piracuruca – PI;

16 – Portaria nº 794, de 25 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária de Toropi, no Município de 
Toropi – RS;

17 – Portaria nº 807, de 25 de outubro de 2006 
– Fundação Santo Antonio do ventureiro, no Município 
de Santo Antônio do Aventureiro – MG;

18 – Podaria nº 809, de 25 de outubro de 2006 
– Fundação Cultural, Recreativa e Assistencial São-
mateuense, no Município de São Mateus do Mara-
nhão – MA;

19 – Portaria nº 854, de 27 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Educativa e Cultural de 
Radiodifusão Glória Embratel, ao Município de Porto 
Alegre – RS;

20 – Portaria nº 859, de 27 de outubro de 2006 
– Associação Clube da Rádio Comunitária de Igarapé-
Miri, no Município de Igarapé-Miri – PA;

21 – Portaria nº 865, de 27 de outubro de 2006 
– Associação de Comunicação Comunitária Barrense, 
no Município dc Barra do Quaraí – RS; e

22 – Portaria nº 983, de 23 de novembro de 2006 
– Associação Pioneira Comunitária Aldeiense de Ra-
diodifusão, Para a Promoção da Cultura, Artes e Edu-
cação, no Município de Cuparaque – MG.

Brasília, 13 de Minha de 2008. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 761 EM

Brasília, 30 de novembro de 2606.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 
Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura de Podo Barreiro explore o serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Porto Barreiro, 
Estado do Paraná, em conformidade com o caput do 
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento 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 
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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, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição

apresentada, constando a inexistência de óbice 
legal e normativo ao pleito, o que se conclui da docu-
mentação de origem, consubstanciada no Processo 
Administrativo nº 53.740.000.442/02, que ora faço 
acompanhar, com a finalidade de subsidiar os traba-
lhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos consti-
tucionais 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 ad. 223, da Constitui-
ção Federal.

Respeitosamente, – Calixto da Costa

PORTARIA Nº 756, DE 24 DE OUTUBRO DE 2006.

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Ser-
viço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo art. 
1º 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 Administrativo nº 
53.740.000.442/02 e do Parecer/MC/CONJUR/GSL/
Nº 1901 – 1.08/2006, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização e Associação Comu-
nitária de Comunicação e Cultura de Porto Barreiro, 
com sede na Rua das Acácias, s/n, Centro, no Muni-
cípio de Porto Barreiro, Estado do Paraná, para exe-
cutas 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 25º32’46”S e longitude em 
52º24’29”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. – Helio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.

RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA 
E COM CONCORRENTES

RELATÓRIO Nº 78/2005/RADCOM/DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53.740.000.442/02, protoco-
lizado em 24 de junho de 2002.

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

Interessado: Associação Comunitária de Comunica-
ção e Cultura de Porto Barreiro, Município de Porto 
Barreiro, Estado do Paraná.

I – Introdução

1. A Associação Comunitária de Comunicação e 
Cultura de Porto Barreiro, inscrita no CNPJ sob o nú-
mero 05.081.217/0001-97, no Estado do Paraná, com 
sede na Rua Acácias, s/nº – Centro, no Município de 
Porto Barreiro, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Esta-
do das Comunicações, conforme requerimento datado 
de 10 de junho 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 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 transmis-
sor, 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 o requerimento 
de outras entidades foi objeto de exame por parte do 
Departamento de Outorga de Serviços, vez que apre-
sentou sua solicitação para a mesma área de interes-
se, tendo sido seu processo devidamente analisado 
e arquivado. O motivo do arquivamento, bem como a 
indicação da relação constando o respectivo nome e 
processo, se encontra abaixo explicitada:

a) Associação Comunitária de Desenv. 
Ecológico e Cultural de Porto Barreiro – Pa-
raná – Processo nº 53.740.000.613/99, ar-
quivado pelos seguintes fatos e fundamen-
tos: foi dada entrada neste Ministério aos 
30-12-2004, de um pedido de desistência 
do pleito por Radcom assinado por todos 
os dirigentes desta Associação, com firmas 
reconhecidas acompanhado de uma Ata de 
Assembléia Geral de 16-11-2004 em que seu 
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teor trata de forma especifica da desistência, 
vez que esta associação unirá esforços com 
a sua concorrente, usando o melhor para a 
população de Porto Barreiro. Saliente-se que 
todos os membros que assinaram a solici-
tação e participaram da Assembléia estão 
com os mandatos válidos (até 10-5-2007), 
conforme comunicado à entidade por meio 
do ofício nº 212/05, datado de 19 de janeiro 
de 2005, cuja cópia do ofício e respectivo AR 
Postal se encontram anexos. Saliente-se que, 
frente a ciência do arquivamento dos autos, 
a entidade não apresentou solicitação para 
reconsideração desta decisão.

II – Relatório

-
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 Decre-
to nº 2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 
01/2004, de 26-1-2004.

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 Acácias, s/nº – Centro, no 
Município de Porto Barreiro, Estado do Paraná, de 
coordenadas geográficas em 25º32’46”S de latitude 
e 52º24’29”W de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, de-
monstra que as coordenadas geográficas indicadas 
deveriam ser mantidas, pelo que se depreende da 
memória do documento de folhas 91 e 92, denomi-
nado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, 
que por sua vez trata de outros dados, quais sejam: 
informações sobre geração de coordenadas geográ-
ficas, instruções sobre coordenadas coincidentes 
com os levantamentos do IBGE, compatibilização 
de distanciamento do canal, situação da estação 
em faixa de fronteira, endereço proposto para ins-
talação da antena; planta de arruamento, endere-
ços 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 Departamen-

to, que constatou a possibilidade de aceitação dos 
novos dados. As coordenadas do local de instala-
ção participante do Aviso 16 são as mesmas que a 
tornaram a selecionada.

7. Considerando a seleção desta requerente, 
bem como a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: apresentação 
da documentação elencada no subitem 7.1 alíneas 
“a”, “b”, e “g” da Norma Complementar nº 1/2004, 
comprovação de necessária alteração estatutária, 
cópia do CNPJ retificado da requerente e declaração 
do endereço da sede, tendo sido solicitada a apre-
sentação do projeto técnico, em conformidade com o 
disposto no subitem 12.1 e alíneas da citada Norma 
(fls.95 a 164).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas fls. 137, firmado 
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de 
verificação de instalação da estação, constatando-se 
conformidade com a Norma Complementar 01/2004, 
em especial as exigências inscritas em seu subitem 
12.1 e alíneas, conforme observa-se nas folhas 164 e 
165. Ressaltamos 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 irradiada 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 01 a 164 dos autos, correspon-
de ao que se segue:

e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados 
às finalidades e requisitos da Lei Nº 9.612/98 
e pressupostos da Norma Complementar nº 
1/2004;

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;

nacionalidade dos dirigentes;

requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

MARÇO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL204



Março de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 06767 

subitem 12.1 e alíneas da Norma Comple-
mentar 01/2004;

quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
nas alíneas “h”, “i” e “j” da Norma Complemen-
tar 01/2004 e ainda, demais declarações e do-
cumentos 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:

Associação Comunitária de Comunicação e Cul-
tura de Porto Barreiro;

localização do transmissor, sistema irra-
diante e estúdio

Rua das Acassias, s/n –Centro, Município de 
Porto Barreiro, Estado do Paraná;

25º32’46” de latitude e 52º24’29” de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 164 e 165, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” – Fls. 137 
e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimen-
to do pedido formulado pela Associação Comunitária 
de Comunicação e Cultura de Porto Barreiro, no sen-
tido de conceder-lhe a autorização para a exploração 
do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade 
pretendida, dentro das condições circunscritas no Pro-
cesso Administrativo nº 53.740.000.442/02, de 24 de 
junho de 2002.

Brasília, 18 de abril de 2005. – Aline Oliveira 
Prado, Relator da conclusão Jurídica, Ana Maria das 
Dores e Silva, Relator da Conclusão Técnica. 

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 19 de abril de 2005. – Waldemar Gon-

çalves Ortunho Junior, Coordenador – Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 19 de abril de 2005. – Carlos Alberto 

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

Aprovo o Relatório nº 0078/2005/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, 20 de abril de 2005. – Sergio Luiz de 
Moraes Diniz, Secretário de Serviços de Comunica-
ção Eletrônica.

(À Comissão de Ciências, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática – deci-
são terminativa.)  

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 118, DE 2009  

(Nº 918/2008, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga autoriza-
ção à Associação de Rádio Comunitária de 
Queimada Nova – PI para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Queimada Nova, Estado do Piauí.

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

Portaria nº 773 de 24 de outubro de 2006, que outor-
ga autorização à Associação de Rádio Comunitária 
de Queimada Nova – PI para executar, por 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Queimada Nova, 
Estado do Piauí.

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

MENSAGEM Nº 375, DE 2008

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 
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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 738, de 23 de outubro de 2006 – 
Rádio Comunitária Sant’Ana de Óbidos, no Município 
de Óbidos – PA;

2 – Portaria nº 746, de 24 de outubro de 2006 v 
Associação Comunitária Aliança de Promoção Edu-
cacional, Cultural, Artística, Esportiva e Comunicação 
Social, no Município de Guarulhos – SP;

3 – Portaria nº 753, de 24 de outubro de 2006 v 
Associação Educativa, Cultural e Informativa Freiroge-
riense, no Município de Frei Rogério – SC;

4 – Portada nº 756, de 24 de outubro de 2006 – 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de 
Porto Barreiro, no Município de Porto Barreiro – PR;

5 – Portaria nº 757, de 24 de outubro de 2006 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Itabaiana – 
PB (Itabaiana FM), no Município de Itabaiana – PB;

6 – Portaria nº 758, de 24 de outubro de 2006 – 
Associação Municipal Comunitária de Desenvolvimento 
Artístico, Cultural e Social de Gurupá – ASMUDEACS, 
no Município de Gurupá – PA;

7 – Portaria nº 768, de 24 de outubro de 2006 – 
Associação Comunitária Rancho Uirapuru, no Gama 
– DF;

8 – Portaria nº 771, de 24 de outubro de 2006 – 
Associação Comunitária Rádio Vinhedos, no Município 
de Bento Gonçalves – RS;

9 – Portaria nº 773, de 24 de outubro de 2006 – 
Associação de Rádio Comunitária de Queimada Nova 
– PI, no Município de Queimada Nova – PI;

10 – Portaria nº 776, de 25 de outubro de 2006 – 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de 
Vila Lângaro, no Município de Vila Lângaro – RS;

11 – Portaria nº 780, de 25 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Antônio Nezinho de Souza 
– ACANS – Para o Desenvolvimento Comunitário de 
Mauriti, no Município de Mauriti – CE;

12 – Portaria nº 781, de 25 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária para o Desenvolvimento de 
Mombaça, no Município de Mombaça – CE;

13 – Portaria nº 782, de 25 de outubro de 2006 – 
Associação Cultural, Esportiva e Protetora do Meio Am-
biente de ladainha, no Município de Ladainha – MG;

14 – Portaria nº 788, de 25 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Cultural de Entre Rios de 
Minas, no Município de Entre Rios de Minas – MG;

15 – Portaria nº 791, de 25 de outubro de 2006 
– Associação de Rádio Comunitária Ativa – FM, no 
Município de Piracuruca – PI;

16 – Portaria nº 794, de 25 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária de Toropi, no Município de 
Toropi – RS;

17 – Portaria nº 807, de 25 de outubro de 2006 – 
Fundação Santo Antônio do Aventureiro, no Município 
de Santo Antônio do Aventureiro – MG;

18 – Portaria nº 809, de 25 de outubro de 2006 
– Fundação Cultural, Recreativa e Assistencial São-
mateuense, no Município de São Mateus do Mara-
nhão – MA;

19 – Portaria nº 854, de 27 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Educativa e Cultural de 
Radiodifusão Glória Embratel, no Município de Podo 
Alegre – RS;

20 – Portaria nº 859, de 27 de outubro de 2006 
– Associação Clube da Rádio Comunitária de Igarapé-
Miri, no Município de Igarapé-Miri – PA;

21 – Portaria nº 865, de 27 de outubro de 2006 
– Associação de Comunicação Comunitária Barrense, 
no Município de Barra do Quaraí – RS; e

22 – Portaria nº 983, de 23 de novembro de 2006 
– Associação Pioneira Comunitária Aldeiense de Ra-
diodifusão, Para a Promoção da Cultura, Artes e Edu-
cação, no Município de Cuparaque – MG.

Brasília, 13 de Junho de 2008. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 775 EM

Brasília, 30 de novembro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outor-
ga de Autorização e respectiva documentação para que a 
entidade Associação de Rádio Comunitária de Queimada 
Nova – PI, no Município de Queimada Nova, Estado do 
Piauí, 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 ser-
viço de radiodifusão comunitária, 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 sedimentação da cultura geral 
das localidades postulantes.
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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 
meio de informações benéficas a todos os segmentos 
e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53760.000138/02, 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, – Helio Calixto da Costa

PORTARIA Nº 773, DE 24 DE OUTUBRO DE 2006.

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inci-
so 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 Ad-
ministrativo nº 53760.000138/02 e do PARECER/MC/
CONJUR/GAT/Nº 0288 – 1.08/2006, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação de Rá-
dio Comunitária de Queimada Nova – PI, com sede na 
Praça Santa Terezinha, s/nº – Centro, no Município de 
Queimada Nova, Estado do Piauí, 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 subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 08º34’50”S e longitude em 
41º25’11”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. – Hélio Costa.

RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA 
E COM CONCORRENTES

RELATÓRIO Nº 330/2005/RADCOM/ 
DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53760.000138/02, protocoli-
zado em 20-8-2002.

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

Interessado: Associação de Rádio Comunitária de 
Queimada Nova – PI, Município de Queimada Nova, 
Estado do Piauí.

I – Introdução

1. A Associação de Rádio Comunitária de Quei-
mada Nova – PI, inscrita no CNPJ sob o número 
03.552.083/0001-10, no Estado do Piauí, com sede 
na Praça Santa Terezinha, s/nº – centro, no Município 
de Queimada Nova, dirigiu-se ao Senhor Ministro de 
Estado das Comunicações, conforme requerimento 
datado de 25-7-02, 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 28-1-04 que contempla a localidade 
onde pretende instalar o seu transmissor, 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 o requerimento de 
outra entidade foi objeto de exame por parte do Depar-
tamento de Outorga de Serviços, vez que apresentou 
sua solicitação para a mesma área de interesse, tendo 
sido seu processo devidamente analisado e arquivado. 
O motivo do arquivamento, bem como a indicação da 
relação constando o respectivo nome e processo, se 
encontra abaixo explicitada:

a) Associação do Desenvolvimento do Semi-Árido 
de Queimada Nova – Processo nº 53100.000643/04, 
arquivado pelos seguintes fatos e fundamentos: Diante 
da falta de interesse inicial relativamente a um acordo 
com as interessadas, e considerando que a requerente 
conta com menor número de manifestações de apoio 
junto a comunidade local, este Ministério decidiu pela 
aplicação do critério da representatividade, do qual 
constatou-se que a Associação de Rádio Comunitá-
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ria de Queimada Nova – PI possui maior pontuação 
ponderada, conforme comunicado à entidade por meio 
do ofício nº 6.327/05, datado de 3-10-05, cuja cópia 
do ofício e respectivo AR Postal se encontram anexos. 
Saliente-se que, frente a ciência do arquivamento dos 
autos, a entidade não apresentou solicitação para re-
consideração desta decisão.

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 Complementar nº 1/2004, 
de 26-1-2004.

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 Av. Raimunda de Souza, s/nº – 
centro, no Município de Queimada Nova, Estado do 
Piauí, de coordenadas geográficas em 08º34’46”S de 
latitude e 41º25’10”W de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, demons-
tra que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser confirmadas, pelo que se depreende da memória 
do documento de folhas 82/83, 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, 
a entidade apontou novas coordenadas passando a 
constar: 8°34’50’S e 41°25’11” W no seguinte ende-
reço: Rua Júlio Alexandre, nº 106 – centro, o que foi 
objeto de análise e conclusão por este Departamento, 
que constatou a possibilidade de aceitação dos novos 
dados, conforme as fls 139/140 dos autos.

7. Considerando a seleção desta requerente, 
bem como a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: apresentação 

da documentação elencada no subitem 7.1 alíneas, da 
Norma Complementar nº 1/2004, comprovação de ne-
cessária alteração estatutária, declaração de vínculo, 
tendo sido solicitada a apresentação do projeto técni-
co, em conformidade com o disposto no subitem 12.1 
e alíneas da citada Norma (fls. 86 a 169).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Tecnicas”– fls 139/140, 
firmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o 
roteiro de verificação de instalação da estação, cons-
tatando-se conformidade com a Norma Complementar 
nº 1/2004, em especial as exigências inscritas em seu 
subitem 12.1 e alíneas, conforme observa-se nas fo-
lhas 145 e 146. Ressaltamos que nestes documentos 
constam as seguintes informações: identificação da 
entidade; os endereços da sede administrativa e de lo-
calização do transmissor, sistema irradiante e estúdio; 
características técnicas dos equipamentos (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.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 170 dos autos, corresponde 
ao que se segue:

e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados 
às finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98 
e pressupostos da Norma Complementar nº 
1/2004;

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;

nacionalidade dos dirigentes;

requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

subitem 12.1 e alíneas da Norma Complemen-
tar nº 1/2004;

quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
nas alíneas , e da Norma Complementar nº 
1/2004 e ainda, demais declarações e docu-
mentos requeridos com intuito de confirmar 
alguns dados informados;

MARÇO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL208



Março de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 06771 

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:

Associação de Rádio Comunitária de Queimada 
Nova – PI

estúdio
Rua Júlio Alexandre, nº 106 – centro, Município 

de Queimada Nova, Estado do Piauí;

8°34’50” de latitude e 41°25’11” de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 145 e 146, 
bem como “Formulário de Informações Técnicas” – fls 
139/140 e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi-
mento do pedido formulado pela Associação de Rá-
dio Comunitária de Queimada Nova – PI, 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 53760.000138/02, de 20 
de agosto de 2002.

Brasília, 29 de dezembro de 2005. – Lucia Hele-
na Magalhões Bueno Relator da conclusão Jurídica. 
– Ana Maria das Dores e Silva Chefe de Serviço de 
Radiodifusão Comunitária. 

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.

Brasilia, 29 de dezembro de 2005. – Alexandra 
Luciana Costa Diretora do Departamento de outorga 
de Serviços (Substituta).

Aprovo o Relatório nº 330/2005/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, 29 de dezembro de 2005. – Joanilson 
L.B. Ferreira, Secretário de Serviços de Comunica-
ção Eletrônica.

(À Comissão de Ciências, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática – deci-
são terminativa.)  

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 119, DE 2009 

(Nº 919/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação de Rádio Comunitária Ativa 
– FM para executar serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de Piracuruca, 
Estado do Piauí.

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

taria nº 791 de 25 de outubro de 2006, que outorga 
autorização à Associação de Rádio Comunitária Ativa 
– FM para executar, serviço de radiodifusão comunitá-
ria na cidade de Piracuruca, Estado do Piauí.

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

MENSAGEM Nº 375

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 738, de 23 de outubro de 2006 – 
Rádio Comunitária Sant’Ana de Óbidos, no Município 
de Óbidos – PA;

2 – Portaria nº 746, de 24 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Aliança de Promoção Edu-
cacional, Cultural, Artística, Esportiva e Comunicação 
Social, no Município de Guarulhos – SP;
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3 – Portaria nº 753, de 24 de outubro de 2006 
–Associação Educativa, Cultural e Informativa Freiro-
geriense, no Município de Frei Rogério –SC;

4 – Portaria nº 756, de 24 de outubro de 2006 – 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de 
Porto Barreiro, no Município de Porto Barreiro – PR;

5 – Portaria nº 757, de 24 de outubro de 2006 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Itabaiana – 
PB (Itabaiana FM), no Município de Itabaiana – PB;

6 – Portaria nº 758, de 24 de outubro de 2006 – 
Associação Municipal domunitária de Desenvolvimento 
Artístico, Cultural e Social de Gurupá – ASMUDEACS, 
no Município de Gurupá – PA;

7 – Portaria nº 768, de 24 de outubro de 2006 – 
Associação Comunitária Rancho Uirapuru, no Gama 
– DF;

8 – Portaria nº 771, de 24 de outubro de 2006– 
Associação Comunitária Rádio Vinhedos, no Município 
de Bento Gonçalves – RS;

9 – Portaria nº 773, de 24 de outubro de 2006 – 
Associação de Rádio Comunitária de Queimada Nova 
– PI, no Município de Queimada Nova – PI;

10 – Portaria nº 776, de 25 de outubro de 2006 – 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de 
Vila Lângaro, no Município de Vila Lângaro – RS;

11 – Portaria nº 780, de 25 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Antônio Nezinho de Souza 
– ACANS – Para o Desenvolvimento Comunitário dc 
Mauriti, no Município de Mauriti – CE;

12 – Portaria nº 781, de 25 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária para o Desenvolvimento de 
Mombaça, no Município de Mombaça – CE;

13 – Portaria nº 782, de 25 de outubro de 2006 – 
Associação Cultural, Esportiva e Protetora do Meio Am-
biente de Ladainha, no Município de Ladainha – MG;

14 – Portaria nº 788, de 25 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Cultural de Entre Rios de 
Minas, no Município de Entre Rios de Minas – MG;

15 – Portaria nº 791, de 25 de outubro de 2006 
– Associação de Rádio Comunitária Ativa – FM, no 
Município de Piracuruca – PI;

16 – Portaria nº 794, de 25 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária de Toropi, no Município de 
Toropi – RS;

17 – Portaria nº 807, de 25 de outubro de 2006 – 
Fundação Santo Antônio do Aventureiro, no Município 
de Santo Antônio do Aventureiro – MG;

18 – Portaria nº 809, de 25 de outubro de 2006 
– Fundação Cultural, Recreativa e Assistencial São-

mateuense, no Município de São Mateus do Mara-
nhão – MA;

19 – Portaria nº 854, de 27 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Educativa e Cultural de 
Radiodifúsão Glória Embratel, no Município de Porto 
Alegre – RS;

20 – Portaria nº 859, de 27 de outubro de 2006 
– Associação Clube da Rádio Comunitária de Igarapé-
Miri, no Município de Igarapé-Miri – PA;

21 – Portaria nº 865, de 27 de outubro de 2006 
– Associação de Comunicação Comunitária Barrense, 
no Município de Barra do Quaraí – RS; e

22 – Portaria nº 983, de 23 de novembro de 2006 
– Associação Pioneira Comunitária Aldeiense de Ra-
diodifusão, para a promoção da cultura, artes e edu-
cação, no Município de Cuparaque – MG.

Brasilia, de 13 de junho de 2008. – Luiz Inácio 
Lula da Silva. 

MC Nº 826 EM

Brasília, 14 de dezembro 2006.

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

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação de Rádio Comunitá-
ria Ativa – FM, no Município de Piracuruca, Estado do 
Piauí, 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 entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade; numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento 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 
meio de informações benéficas a todos os segmentos 
e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
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53760.000601/98, que ora faço acompanhar, com a 
formalidade 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. – Hélio Costa.

PORTARIA Nº 791, DE 25 DE OUTUBRO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inci-
so 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 Ad-
ministrativo nº 53760.000601/98 e do PARECERIMC/
CONJUR/GAT/Nº 1333 – 1.08/2066, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação de 
Rádio Comunitária Ativa – EM, com sede na Av. Au-
rélio Brito, nº 434, no Município de Piracuruca, Es-
tado do Piauí, 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 03º55’41’S e longitude em 
41º42’33”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 Portada entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa

INFORMAÇÃO Nº 44/2005 – RADCOM/ 
DOS/SSCE/MC – SLP

Referência: Processo nº 53.760.000.601-98 de 16-
11-1998.

Objeto: Requerimento de outorga de autorização 
para a exploração do Serviço de Radiodifusão Co-
munitária.

Interessado: Associação de Rádio Comunitária Ativa 
FM na localidade de Piracuruca, Estado do Piauí.

Conclusão: Processo instruído.
Trata-se o presente processo de pedido de auto-

rização para executar serviço de radiodifusão comu-

nitária na cidade de Piracuruca, do Piauí, formulado 
pela Associação de Rádio Comunitária Ativa – FM.

Em decorrência da análise da documentação ins-
trutória do processo epígrafe e de acordo com a NOTA/
MC/CONJUR/MYD/Nº 0282-1.08/2004, datada de 
31.03.2004, foram apontadas as seguintes pendências: 
comprovação de que a Ata de Fundação e o Estatuto 
Social da entidade foram devidamente registrados no 
livro“A” do RPJ e substituição de alguns membros da 
diretoria, vez que a maioria deles faz parte da mesma 
família. Desta forma, seguiram-se diligências para a 
apresentação da referida documentação, tendo sido 
a mesma encaminhada pela Requerente, complemen-
tando a documentação instrutória do processo.

Salientamos que o quadro diretivo da entidade 
está composta da seguinte maneira:

Presidente Francisca da Cunha Cesar Silva
Vice-presidente João Batista de Souza
Dir. Administrativo Gesiel Ferreira Bonifácio
Dir. Administ. Adjunto  Paulo Henrique C. Machado
Dir. Financeiro Rita Veras Sousa Brito
Dir. Financ. Adjunto Joaquim Gomes da Silva
Dir. Social Antônia Maria da Trindade Silva

Frente ao saneamento do processo e ainda, con-
siderando o Relatório nº 106/2004 –DOSR/SSR/MC, 
este Departamento conclui que toda a documentação 
constante dos autos encontra-se de acordo com a le-
gislação atinente.

Face ao exposto, faz-se mister o retomo dos 
autos à Consultoria Jurídica, para apreciação do rela-
tado, no sentido de conceder a Associação de Rádio 
Comunitária Ativa – FM outorga de Autorização para 
a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, 
na Localidade pretendida.

Brasilia, 31 de janeiro de 2005. – Waldemar Gon-
çalves Ortunho Junior, Coordenador-Geral.

De Acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 31 de janeiro de 2005. – Carlos Alberto 

Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga 
de Serviços.

Aprovo a Informação nº 0044/2005/RADCOM/
DOS/SSCE/MC – SLP. Encaminhe-se à Consultoria 
Jurídica para exame e parecer.

Brasília, 31 de janeiro de 2005. – Sergio Luiz 
De Moraes Diniz, Secretário de Serviços de Comuni-
cação Eletrônica.

(À Comissão de Ciências, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática – deci-
são terminativa.)  
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 120, DE 2009 

(Nº 920/2008, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga autorização 
à Fundação Santo Antônio do Aventureiro 
para executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Santo Antônio do 
Aventureiro, Estado de Minas Gerais.

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

Portaria nº 807 de 25 de outubro de 2006, que outor-
ga autorização à Fundação Santo Antônio do Aventu-
reiro para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Santo Antônio do Aventureiro, Estado de 
Minas Gerais.

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

MENSAGEM Nº 375 DE 2008

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

1 – Podaria nº 738, de 23 de outubro de 2006 – 
Rádio Comunitária Sant’Ana de Óbidos, no Município 
de Óbidos – PA;

2 – Podaria nº 746, de 24 de outubro dc 2006 – 
Associação Comunitária Aliança de Promoção Edu-
cacional, Cultural, Artística, Esportiva e Comunicação 
Social, no Município de Guarulhos – SP;

3 – Podada nº 753, de 24 de outubro de 2006 – 
Associação Educativa, Cultural e Informativa Freiroge-
riense, no Município de Frei Rogério – SC;

4 – Podaria nº 756, de 24 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cul-
tura de Porto Barreiro, no Município de Porto Bar-
reiro – PR;

5 – Podada nº 757, de 24 de outubro de 2006 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Itabaiana – 
PB (Itabaiana FM), no Município de Itabaiana – PB;

6 – Portaria nº 758, de 24 de outubro de 2006 – 
Associação Municipal Comunitária de Desenvolvimento 

Artístico, Cultural e Social de Gurupá – ASMUDEACS, 
no Município de Gurupá – PA;

7 – Podada nº 768, de 24 de outubro de 2006 – 
Associação Comunitária Rancho Uirapuru, no Gama 
– DF;

8 – Podada nº 771, dc 24 de outubro de 2006 – 
Associação Comunitária Rádio Vinhedos, no Município 
de Bento Gonçalves – RS;

9 – Portaria nº 773, de 24 de outubro de 2006 – 
Associação de Rádio Comunitária de Queimada Nova 
– PI, no Município de Queimada Nova – PI;

10 – Portaria nº 776, de 25 de outubro de 2006 – 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de 
Vila Lângaro, no Município de Vila Lângaro – RS;

11 – Portaria nº 780, de 25 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Antônio Nezinho de Souza 
– ACANS – Para o Desenvolvimento Comunitário de 
Mauriti, no Município de Mauriti – CE;

12 – Portaria nº 781, de 25 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária para o Desenvolvimento de 
Mombaça, no Município de Mombaça – CE;

13 – Portaria nº 782, de 25 de outubro de 2006 
– Associação Cultural, Esportiva e Protetora do Meio 
Ambiente de Ladainha, no Município de Ladainha – 
MG;

14 – Portaria nº 788, de 25 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Culturál de Entre Rios de 
Minas, no Município de Entre Rios de Minas – MG;

15 – Portaria nº 791, de 25 de outubro de 2006 
– Associação de Rádio Comunitária Ativa – FM, no 
Município dc Piracuruca – PI;

16 – Portaria nº 794, de 25 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária de Toropi, no Município de 
Toropi-RS;

17 – Portada nº 807, de 25 de outubro de 2006 – 
Fundação Santo Antônio do Aventureiro, no Município 
de Santo Antônio do Aventureiro – MG;

18 – Portaria nº 809, de 25 de outubro dc 2006 
– Fundação Cultural, Recreativa e Assistencial Sâo-
mateueasc, no Município de São Mateus do Mara-
nhão – MA;

19 – Portaria nº 854, de 27 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Educativa e Cultural de 
Radiodiüisào Glória Embratel, no Município de Porto 
Alegre – RS;

20 – Portaria nº 859, de 27 de outubro de 2006 
– Associação Clube da Rádio Comunitária de Igarapë-
Miri, no Município de Igarapé-Miú – PA;
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21 – Portaria nº 865, de 27 de outubro de 2006 
– Associação de Comunicação Comunitária Barrensc, 
no Município de Bana do Quarai – RS; e

22 – Podaria nº 983, de 23 de novembro dè 2006 
– Associação Pioneira Comunitária Ajdeiense dc Ra-
diodifusão, Para a Promoção da Cultura, Artes e Edu-
cação, no Município de Cuparaque – MG.

Brasília, 13 de junho de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 797 EM

Brasília, 8 de dezembro 2006

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

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Fundação Santo Antônio do 
Aventureiro, no Município de Santo Antônio do Aven-
tureiro, Estado de Minas Gerais, 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. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento 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, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53710.000705/1998, 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 à produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Hélio Costa

PORTARIA Nº 807, DE 25 DE OUTUBRO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas Atribuições considerando o disposto no inciso 
II do 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 Administrativo 
nº 53. 710.000.705/l99Sedo PARECER/MC/CONJUR/
AGF/Nº 0869 – 1.08 / 2006, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Fundação San-
to Antônio do Aventureiro com sede na Praça Barão 
da Conceição, n.0 65, Centro, no Município de Santo 
Antônio do Aventureiro, Estado de Minas Gerais, para 
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo pra-
zo 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 21º45’30”S e longitude em 
42º48’58”W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.

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. – Helio Costa.

RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA 
E SEM CONCORRENTES

RELATÓRIO Nº 248/2005/RADCOM/ 
DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53710.000705/1998 proto-
colizado em 18-8-998.

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

Interessado: Fundação Santo Antônio do Aventureiro, 
Município de Santo Antônio do Aventureiro, Estado de 
Minas Gerais.

I – Introdução

1. A Fundação Santo Antônio do Aventureiro ins-
crita no CNPJ sob o número 02.604.540/0001-00, no 
Estado de Minas Gerais, com sede na Praça Barão da 
Conceição, nº 65, – Centro, Município de Santo Antônio 
do Aventureiro, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Esta-
do das Comunicações, conforme requerimento datado 
de 12 de agosto de 1998 subscrito por representante 
legal, no qual demonstrou interesse na exploração do 
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Serviço de Radiodifusão Comunitária nos termos do 
artigo 12, do Regimento 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 pleitos nos termos do 
4º Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – DOU de 18-3-99 que contempla a localidade 
onde pretende instalar o seu transmissor, 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

-
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 pe-
tição de folha 1, bem como toda a documentação apre-
sentada 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 1/2004.

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 Praça Barão da Conceição, nº 65 
– Centro, no Município de Santo Antônio do Aventureiro 
Minas Gerais, de coordenadas geográficas em 21º45’ 
30”S de latitude e 42º48’58”W de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, demonstra 
que as coordenadas geográfica deveriam ser mantidas, 
pelo que se depreende da memória do documento de 
folhas 64/65, denominado de “Roteiro de Análise Técni-
ca 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 dis-
tanciamento do canal, situação da estação em faixa de 
fronteira, endereço proposto para instalação da antena; 
planta de armamento, endereços da sede e do sistema 
irradiante, outros dados e conclusão.

7. Considerando a seleção desta requerente, 
bem como a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: apresentação 

da documentação elencada no subitem 7.1 alíneas a, 
b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, m, n, o, e p da Norma Comple-
mentar nº 1/2004, comprovação de necessária altera-
ção estatutária, comprovante de válida existência das 
entidades que manifestaram apoio à iniciativa, cópia 
do CNPJ retificado da requerente e declaração do en-
dereço da sede, tendo sido solicitada a apresentação 
do projeto técnico, em conformidade com o disposto 
no subitem 12.1 e alíneas da citada Norma (fls. 3/51, 
57, 58, 73/112, 122/39, 242/3).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 97, firmado 
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de 
verificação de instalação da estação, constatando-se 
conformidade com a Norma Complementar nº 1/2004, 
em especial as exigências inscritas em seu subitem 
12.1 e alíneas, conforme observa-se nas folhas 96/112. 
Ressaltamos 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 irradiada 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 legisla-
ção específica e contida nos autos, mais especifica-
mente no intervalo de folhas dos autos, corresponde 
ao que se segue:

em conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finalidades 
e requisitos da Lei nº 9.612/1998 e pressupostos 
da Norma Complementar nº 1/2004;

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 9.612/1998;

nacionalidade dos dirigentes;

requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

subitem 12.1 e alíneas da Norma Complemen-
tar nº 1/2004;

quadro administrativo da requerente demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
nas alíneas h, i e j da Norma Complementar 
nº 1/2004 e ainda, demais declarações e do-
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cumentos 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:

Fundação Santo Antônio do Aventureiro,

estúdio
Praça Barão da Conceição, nº 65 – Centro, Mu-

nicípio de Santo Antônio do Aventureiro, Estado de 
Minas Gerais.

21º 45’ 30” de latitude e 42º 48’ 58” de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 52/3 e 64/5 bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 97 e 
que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi-
mento do pedido formulado pela Fundação Santo 
Antônio do Aventureiro, 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 
53710.000705/1998 de 18 de agosto de 1998.

Brasília, 21 de outubro de 2005. – Nícia Gon-
çalves de Faria, Relator da conclusão Jurídica, Mat. 
127/026, Sepra/Corac/Deoc/SC – Regina Aparecida 
Monteiro, Relator da conclusão Técnica – Chefe de 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, Mat. 1320958, 
Sengr/Corac/Deoc/SC

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 21 de outubro de 2005. – Alexandra 

Luciana Costa, Coordenadora

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 21 de outubro de 2005. – Carlos Al-

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

Aprovo o Relatório nº 248/2005/Radcom/Dos/
Ssce/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, de 2005. – Joanilson Laércio Barbo-
sa Ferreira, Secretário de Serviços de Comunicação 
Eletrônica.

(À Comissão de Ciências, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática – deci-
são terminativa.)  

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 121, DE 2009 

(Nº 924/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização à 
Associação Pioneira Comunitária Aldeiense 
de Radiodifusão, para a Promoção da Cultu-
ra, Artes e Educação para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Cuparaque, Estado de Minas Gerais.

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

nº 983 de 23 de novembro de 2006, que outorga auto-
rização à Associação Pioneira Comunitária Aldeiense 
de Radiodifusão, para a Promoção da Cultura, Artes e 
Educação para executar, por 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de de Cuparaque, Estado de Minas Gerais.

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

MENSAGEM Nº 375

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art 49, inciso XIII, 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 738, de 23 de outubro de 2006 – 
Rádio Comunitária Sant’Ana de Óbidos, no Município 
de Óbidos – PA;
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2 – Portaria nº 746, de 24 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Aliança de Promoção Edu-
cacional, Cultural, Artística, Esportiva e Comunicação 
Social, no Município de Guarulhos – SP;

3 – Portaria nº 753, de 24 de outubro de 2006 – 
Associação Educativa, Cultural e Informativa Freiroge-
riense, no Município de Frei Rogério – SC;

4 – Portaria nº 756, de 24 de outubro de 2006 – 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de 
Porto Barreiro, no Município de Porto Barreiro – PR;

5 – Portaria nº 757, de 24 de outubro de 2006 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Itabaiana – 
PB (Itabaiana FM), no Município de Itabaiana – PB;

6 – Portaria nº 758, de 24 de outubro de 2006 – 
Associação Municipal Comunitária de Desenvolvimento 
Artístico, Cultural e Social de Gurupá – ASMUDEACS, 
no Município de Gurupá – PA;

7 – Portaria nº 768, de 24 de outubro de 2006 – As-
sociação Comunitária Rancho Uirapuru, no Gama – DF;

8 – Portaria nº 771, de 24 de outubro de 2006 – 
Associação Comunitária Rádio Vinhedos, no Município 
de Bento Gonçalves – RS;

9 – Portada nº 773, de 24 de outubro de 2006 – 
Associação de Rádio Comunitária de Queimada Nova 
– PI, no Município de Queimada Nova – PI;

10 – Portaria nº 776, de 25 de outubro de 2006 – 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de 
Vila Lângaro, no Município de Vila Lângaro – RS;

11 – Portaria nº 780, de 25 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Antônio Nezinho de Souza 
– ACANS – Para o Desenvolvimento Comunitário de 
Mauriti, no Município de Mauriti – CE;

12 – Portaria nº 781, de 25 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária para o Desenvolvimento de 
Mombaça, no Município de Mombaça – CE;

13 – Portaria nº 782, de 25 de outubro de 2006 – 
Associação Cultural, Esportiva e Protetora do Meio Am-
biente de Ladainha, no Município de Ladainha – MG;

14 – Portaria nº 788, de 25 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Cultural de Entre Rios de 
Minas, no Município de Entre Rios de Minas – MG;

15 – Portaria nº 791, de 25 de outubro de 2006 
– Associação de Rádio Comunitária Ativa FM, no Mu-
nicípio de Piracuruca – PI;

16 – Portaria nº 794, de 25 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária de Toropi, no Município de 
Toropi – RS;

17 – Portaria nº 807, dc 25 de outubro de 2006 – 
Fundação Santo Antônio do Aventureiro, no Município 
de Santo Antônio do Aventureiro – MG;

18 – Portaria nº 809, de 25 de outubro de 2006 
– Fundação Cultural, Recreativa e Assistencial São-

mateuense, no Município de São Mateus do Mara-
nhão – MA;

19 – Portaria nº 854, de 27 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária Educativa e Cultural de 
Radiodifusão Glória Embratel, no Município de Porto 
Alegre – RS;

20 – Portaria nº 859, de 27 de outubro de 2006 
– Associação Clube da Rádio Comunitária de Igarapé-
Miri, no Município de Igarapé-Miri – PA;

21 – Portaria nº 865, de 27 de outubro de 2006 
– Associação de Comunicação Comunitária Barrense, 
no Município de Barra do Quaraí – RS; e

22 – Portaria nº 983, de 23 de novembro de 2006 
– Associação Pioneira Comunitária Aldeiense de Ra-
diodifusão, Para a Promoção da Cultura, Artes e Edu-
cação, no Município de Cuparaque – MG.

Brasília, 13 de junho de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva, Presidente.

MC Nº 835 EM

Brasília, 15 de dezembro 2006

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

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Pioneira Comunitária Aldeien-
se de Rádiodifiisão, Para a Promoção da Cultura, Artes e 
Educação explore o serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Cuparaque, Estado de Minas Gerais, em 
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição 
e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Comunica-
ções sua inscrição para prestar o serviço de radiodifusão 
comunitária, cuja documentação inclui manifestação de 
apoio da comunidade, numa demonstração de receptivi-
dade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, 
dc maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimen-
tação 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 culturalmas, 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, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
537 10.001297/1998, 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 
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presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal. 

Respeitosamente, – Hélio Costa

PORTARIA Nº 983, DE 23  
DE NOVEMBRO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inci-
so II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço 
de Radiodifusão

Comunitária, aprovado pelo art. 1º do Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, e na Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do Pro-
cesso Administrativo nº 53710.001297/1 998 e do PARE-
CERJMC/CONJURIRBP/Nº 1811 – 1.08/2006, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização ã Associação Pio-
neira Comunitária Aldeiense de Rádiodifrsão, Para a 
Promoção da Cultura, Artes e Educação, com sede na 
Avenida Moacir Albuquerque nº 550 – Centro, no Mu-
nicípio de Cuparaque, Estado de Minas Gerais, para 
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo 
de dez anos, sem direito dc 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 18º58’10”S e longitude em 
41º05’57”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. – Hélio Costa

RELATÓRIO Nº 01/2006/RADCOM/DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53710.001297/98 protocoli-
zado em 16 de Outubro de 1998.

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

Interessado: Associação Pioneira Comunitária Al-
deiense de Rádiodifusão, Para a Promoção da Cultura, 
Artes e Educação, Município de Cuparaque, Estado 
de Minas Gerais.

I – Introdução

1. A Associação Pioneira Comunitária Aldeien-
se de Radiodifusão, Para a Promoção da Cultura, 
Artes e Educação inscrita no CNPJ sob o número 

1.794.624/0001-90, no Estado de Minas Gerais, com 
sede na Avenida Moacir Albuquerque nº 550 – Centro, 
Município de Cuparaque, dirigiu-se ao Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, conforme requerimen-
to datado de 9 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 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 
do Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial 
da União – DOU, de 22-12-1998 que contempla a 
localidade onde pretende instalar o seu transmis-
sor, 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

-
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 pe-
tição de folha 1, bem como toda a documentação apre-
sentada 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 Complementar nº 1/2004.

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 cen-
tro localizado na Praça Adolfo Scherrer, nº 420, Bairro: 
Aldeia, no Município de Cuparaque, Estado de Minas 
Gerais, de coordenadas geográficas em 18º58’10”S 
de latitude e 41º05’57”W de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, de-
monstra que as coordenadas geográficas indicadas 
deveriam ser mantidas, pelo que se depreende da 
memória do documento de folhas 38 e 39, denomi-
nado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, 
que por sua vez trata de outros dados, quais sejam: 
informações sobre geração de coordenadas geográfi-
cas, instruções sobre coordenadas coincidentes com 
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os levantamentos do IBGE, compatibilização de dis-
tanciamento 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 novo 
endereço que passou a constar: Avenida Moacir Albu-
querque, nº 550 – Centro, o que foi objeto de análise 
e conclusão por este Departamento, que constatou 
a possibilidade de aceitação dos novos dados, con-
forme as folhas 124 e 125 dos autos.

7. Considerando a seleção desta requerente, 
bem como a documentação que foi encaminhada 
pela requerente, constataram-se pendências passí-
veis do cumprimento das seguintes exigências apre-
sentação da documentação elencada no subitem 7.1 
alíneas a, c, d, f, g, h, j, m, o, e da Norma Comple-
mentar nº 1/2004, comprovação de necessária al-
teração estatutária, vínculo, tendo sido solicitada a 
apresentação do projeto técnico, em conformidade 
com o disposto no subitem 12.1 e alíneas da citada 
Norma (fls.43 a 154.)

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 124 e 125, 
firmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o 
roteiro de verificação de instalação da estação, cons-
tatando-se conformidade com a Norma Complemen-
tar nº 1/2004, em especial as exigências inscritas em 
seu subitem 12.1 e alíneas, conforme observa-se nas 
folhas 144 e 145. Ressaltamos que nestes documen-
tos 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 irradiada e inten-
sidade de campo no limite da área de serviço, dia-
gramas 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 01 a 155, dos autos, correspon-
de ao que se segue:

e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados às 
finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/1998 
e pressupostos da Norma Complementar nº 
1/2004;

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 9.612/1998;

nacionalidade dos dirigentes;

requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

subitem 12.1 e alíneas da Norma Complemen-
tar nº 1/2004;

quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
nas alíneas h, i e j da Norma Complementar 
nº 1/2004 e ainda, demais declarações e do-
cumentos 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:

Associação Pioneira Comunitária Aldeiense de 
Radiodifusão, para a Promoção da Cultura, Artes e 
Educação,

 localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Avenida Moacir Albuquerque, nº 550 – Centro, 
Município de Cuparaque Estado de Minas Gerais.

18º58’10” de latitude e 41º05’57” de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 144 e 145, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 124 
e 125 e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação – Pioneira Comu-
nitária Aldeiense de Radiodifusão, para a Promoção da 
Cultura, Artes e Educação, no sentido de conceder-lhe 

MARÇO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL218



Março de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 06781 

a autorização para a exploração do serviço de radiodi-
fusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das 
condições circunscritas no Processo Administrativo nº 
53710.001297/1998 de 16 de Outubro de 1998.

Brasília, de janeiro de 2006. – Relator da conclu-
são Jurídica, Lúcia Helena Magalhães Bueno, Chefe 
de Serviço de Radiodifusão Comunitária, Mat. 2312714 
–Serac/Corac/Deoc/SC – Relator da conclusão Técnica, 
Neide Aparecida da Silva, Chefe de Divisão/SSR

De acordo.
À Consideração do Senhor Secretário de Servi-

ços de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 12 de janeiro de 2006. – Alexandra Lu-

ciana Costa, Diretora do Departamento de Outorga 
de Serviços, Substituta.

Aprovo o Relatório nº 1/2006/Radcom/Dos/Ssce/
MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame 
e parecer.

Brasília, 12 de janeiro de 2006. – Joanilson L. 
B. Ferreira, Secretário de Serviços de Comunicação 
Eletrônica.

(À Comissão de Ciências, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática – deci-
são terminativa.)  

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 122, DE 2009 

(Nº 927/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária de Comunicação 
Onda Livre, para executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Santana, 
Estado do Amapá.

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

taria nº 833 de 20 de dezembro de 2007, que outorga 
autorização à Associação Comunitária Onda Livre para 
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Santana, Estado do Amapá.

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

MENSAGEM Nº 376, DE 2008

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 art. 659, de 21 de novembro de 2007 
– Associação do Rádio Difusão

Comunitária, no Município de Gramado dos Lou-
reimi – RS;

2 – Portaria nº 712, de 18 de dezembro de 2007 
Associação de Comunicação Popular Novos Tempos, 
no Município de Carangola – MG;

3 – Portaria nº 716, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária de Comunicação Várzea-
Grandense, no Município de Várzea Grande – MT;

4 – Portaria nº 727, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação dos Comunicadores de Arrozal, no Mu-
nicípio de Piraí – RJ;

5 – Portaria nº 745, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação de Radiodifusão – Comunitária Artísti-
ca e Cultural de Santa Carmem MT – ARCASCA. no 
Município de Santa Carmem – MT;

6 – Portaria nº 753, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação de Radiodifusão Comunitária de Afonso 
Bezerra, no Município de Afonso Bezerra – RN;

7 – Portaria nº 756, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária de Difusão Cultural Tradicio-
nal, no Município de São Pedro do Turvo – SP;

8 – Portaria nº 762, de 18 de dezembro de 2007 
Associação Cultural do Município de Santa Maria do 
Pará, no Município de Santa Maria do Pará – PA.

9 – Portaria nº 769, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária e Nossa Senhora do Carmo 
de Platina, no Município de Platina – SP;

10 – Portaria nº 771, de 18 de dezembro de 
2007 – Associação Comunitária da Comunicação de 
Manoel Ribas – ACOMAR, no Município de Manoel 
Ribas – PR

11 – Portaria nº 779, de 20 de dezembro de 2007 
– Associação Portal. Rádio FM Comunitária, no Muni-
cípio de Pomerode – SC

12 – Portaria nº 782, de 20 de dezembro de 2007 
– Organização Fraterna para Promoção Humana, no 
Município de Itatiaia – RJ;

13 – Portaria nº 784, de 20 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária de Radiodifusão, Cultural, 
Esporte e Lazer de Alagoinha do Piauí, no Município 
de Alagoinha do Piauí – PI;

14 – Portaria nº 790, de 20 de dezembro de 2007 
– Associação e Movimento Comunitário Beneficente 
Cultural Rádio Canavieiras – FM, no Município de Ca-
navieiras – BA;

15 – Portaria nº 794, de 20 de dezembro de 
2007 – Associação Duobarrense de Radiodifusão 
Comunitária Duas Barras – RJ, no Município de Duas 
Barras – RJ;
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16 – Portaria nº 811, de 20 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária Amizade FM de Radiodi-
fusão de Porto Xavier – RS, no Município de Porto 
Xavier – ES;

17 – Portaria nº 818, de 20 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária e Cultural de Santa Cecília, 
no Município de Santa Cecília – SC;

18 – Portaria nº 833, de 20 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária de Comunicação Onda Li-
vre, no Município de Santana – AP;

19 – Portaria nº 845, de 20 de dezembro de 
2007 – Radioclube de Queimados, no Município de 
Queimados – RJ;

20 – Portaria nº 846, de 20 de dezembro de 2007 
– Associação Geral de – Moradores do Loteamento 
Floresta, Município de Nova Friburgo – RJ;

21 – Portaria nº 33, de 20 de fevereiro de 2008 
– Associação Habitacional de Alfenas, no Município 
de Alfenas – MG;

22 – Portaria nº 65, de 6 de março de 2008 – 
Associação da Rádio Livre e  Comunitária de Rio 
Branco – FM – ARLIRB, no Município de Rio Bran-
co – MT;

23 – Portaria nº 71, de 7 dc março de 2008 – As-
sociação Comunitária de Comunicação e Cultura de 
Planalto, no Município de Planalto – SP;

24 – Portaria nº 75, de 7 de março de 2008 – As-
sociação Cultural de Difusão Comunitária de Canitar 
– ACDCC, no Município de Canitar – SP; 

25 – Portaria nº 83, de 12 de março de 2008 – As-
sociação de Desenvolvimento Comunitário de Martins 
Soares, no Município de Martins Soares – MG.

Brasília, 13 de junho de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 91/2008

Brasília, 13 de fevereiro de 2006

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

outorga de autorização e respectiva documentação 
para que a Associação Comunitária de Comunicação 
Onda Livre, no Município de Santana, Estado do Ama-
pá, 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 entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas aç5es 
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, foram efetuadas 
analises técnica e Jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53720.000813/2001, que ora fitço 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 833, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2007

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso de 
suas atribuições, considerando o disposto no inciso II do 
art. 92 e na 19 do Regulamento do Serviço de Radiodi-
fusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, é tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 53720.000813/2001 e do PARECER/
MC/CONJUR/MGT/Nº 1231 – 1.08/2007, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Co-
munitária de Comunicação Onda livre, com sede na 
Travessa Oscar Santos, nº 52, Bairro Central, no Mu-
nicípio de Santana, Estado do Amapá, 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 coorde-
nadas geográficas com latitude em 00º02’27”S e 
longitude em 51º10’48”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. – Hélio Costa.
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PPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 123, DE 2009 

(Nº 930/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização à 
Associação de Desenvolvimento Comunitá-
rio de Martins Soares para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Martins Soares, Estado de Minas Gerais.

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

taria nº 83 de 12 de março de 2008, que outorga auto-
rização à Associação de Desenvolvimento Comunitário 
de Martins Soares para executar, por 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Martins Soares, Estado de 
Minas Gerais.

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

MENSAGEM Nº 376, DE 2008

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 659, dc 21 de novembro de 2007 
– Associação de Radiodifusão Comunitária, no Muni-
cípio de Gramado dos Loureiros – ES,

2 – Portaria nº 712, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação.de Comunicação Popular Novos Tempos, 
no Município de Carangola – MG;

3 – Portaria nº 716, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária de Comunicação Várzea–
Grandense, no Município de Várzea Grande – MT;

4 – Portaria nº 727, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação dos Comunicadores de Arrozal, no Mu-
nicípio de Piraí – RJ;

5 – Portaria nº 745, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação de Radiodifusão Comunitária Artística e 
Cultural de Santa Carmem MT – ARCASCA, no Muni-
cípio de Santa Carmem – MT;

6 – Portaria nº 753, de 18 de dezembro de 2007 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Afonso 
Bezerra, no Município de Afonso Bezerra – RN;

7 – Portaria nº 756, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária de Difusão Cultural Tradicio-
nal, no Município de São Pedro do Turvo – SP;

8 – Portaria nº 762, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação Cultural do Município de Santa Maria do 
Pará, no Município de Santa Maria do Pará – PA;

9 – Portaria nº 769, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária Nossa Senhora do Carmo 
de Platina, no Município de Platina – SP;

10 – Portaria nº 771, de 18 de dezembro de 
2007 – Associação Comunitária da Comunicação de 
Manoel Ribas – ACOMAR, no Município de Manoel 
Ribas – PR;

11 – Portaria nº 779, de 20 de dezembro de 2007 
– Associação Portal Rádio FM Comunitária, no Muni-
cípio de Pomerode – SC;

12 – Portaria nº 782, de 20 de dezembro de 2007 
–Organização Fraterna para Promoção Humana, no 
Município de Itatiaia – RJ;

13 – Portaria nº 784, de 2 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária de Radiodifusão, Cultural, 
Esporte e Lazer de Alagoinha do Piauí, no Município 
de Alagoinha do Piauí – PI;

14 – Portaria nº 790, de 20 de dezembro de 2007 
– Associação e Movimento Comunitário Beneficente 
Cultural Rádio Canavieiras – FM, no Município de Ca-
navieiras – BA;

15 – Portaria nº 794, de 20 de dezembro de 
2007 – Associação Duobarrense de Radiodifusão 
Comunitária Duas Barras – RJ, no Município de Duas 
Barras – RJ;

16 – Portaria nº 811 de 20 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária Amizade FM de Radiodi-
fusão de Porto Xavier – RS, no Município de Porto 
Xavier – RS;

17 – Portaria nº 818, de 20 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária e Cultural de Santa Cecília, 
no Município de Santa Cecilia – SC;

18 – Portaria nº 833, de 20 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária de Comunicação Onda Liwe, 
no Município de Santana – AP;

19 – Portaria nº 845, de 20 de dezembro de 
2007 – Radioclube de Queimados, no Município de 
Queimados – RJ;

20 – Portaria nº 846, de 20 de dezembro de 2007 
– Associação Geral de Moradores do Loteamento Flo-
resta, Município de Nova Friburgo – RJ;

21 – Portaria nº 33, de 20 de fevereiro de 2008 
– Associação Habitacional de Alfenas, no Município 
de Alfenas – MG;
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22– Portaria nº 65, de 6 de março de 2008 – As-
sociação da Rádio Livre e Comunitária de Rio Branco 
– FM – ARLIRB; no Município de Rio Branco – MT;

23 – Portaria nº 71, de 7 de março de 2008 – As-
sociação Comunitária de Comunicação e Cultura de 
Planalto, no Município de Planalto – SP;

24 – Portaria nº 75, de 7 dc março de 2008 – As-
sociação Cultural de Difusão Comunitária de Canitar 
– ACDCC, no Município de Canitar – SP; e

25 – Portaria nº 83, de 12 de março de 2008 – As-
sociação de Desenvolvimento Comunitário de Martins 
Soares, no Município de Martins Soares – MCI.

Brasília, 13 de junho de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 182/2008

Brasilia 24 de março de 2007

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

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a Associação de Desenvolvimento Comunitário 
de Manias Soares, no Município de Martins Soares, 
Estado de Minas Gerais, explore o serviço de radio-
difusão 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 entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração dc receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento 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, 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, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição – apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53 100.000752/04, 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, – Helio Calixto da Costa

RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA 
E COM CONCORRENTES

RELATÓRIO Nº 270/2005/RADCOM/ 
DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53.100.000.752/04, Protoco-
lizado em 26 de dezembro de 2003.

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

Interessado: Associação de Desenvolvimento Comu-
nitário de Martins Soares, Estado de Minas Gerais 

I – Introdução

1. A Associação de Desenvolvimento Comunitário 
de Martins Soares, inserida no CNPJ sob o número 
21.073.267/0001-89, no Estado de Minas Gerais, com 
sede na Rua Cota Emerick nº 729 B, Bairro Centro, no 
Município dc Martins Soares, dirigiu-se ao Senhor Mi-
nistro de Estado das Comunicações, conforme reque-
rimento datado de 15 de dezembro de 2003, 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 28 de janeiro de 2004, 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 a interessadas 
nesta localidade, comunicamos que o requerimento de 
outra entidade foi objeto de exame por parte do Depar-
tamento de Outorga de Serviços, vez que apresentou 
sua solicitação para mesma área de interesse, tendo 
sido seu processo devidamente analisado e arquivado. 
O motivo do arquivamento, bem como a indicação da 
relação constando o respectivo nome e processo, se, 
encontra abaixo explicitada:

a) Associação Comunitária e Educativa do Municí-
pio de Martins Soares – Processo nº 53.000.013.500/04, 
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arquivado pelos seguintes fatos e fundamentos: diante 
da falta de interesse inicial relativamente a um possível 
acordo com as interessadas descritas no quadro abai-
xo, e considerando que a requerente conta com menor 
representatividade junto a comunidade local, este Mi-
nistério decidiu pela aplicação do critério da represen-
tatividade, do qual constatou-se que a Associação de 
Desenvolvimento Comunitário de Martins Soares possui 
maior pontuação ponderadamente todas as interessadas, 
sendo selecionada para executar o serviço na localidade 
de interesse, ensejando o arquivamento dos autos deste 
processo, conforme comunicado à entidade por meio do 
ofício nº 6.558/2005 datado de 25-10-2005, cuja cópia 
do ofício e respectivo AR Postal se encontram anexos. 
Saliente-se que, frente a ciência do arquivamento dos 
autos, a entidade apresentou solicitação para reconsi-
deração, tendo sido a mesma objeto de análise pelo 
Departamento que decidiu pela não reconsideração 
conforme os fatos e fundamentos dispostos no ofício nº 
115/06 de 29 de maio de 2006. Ressalte-se que desta 
decisão não houve interposição de recurso.

II – Relatório

-
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 01, bem como toda a documentação apresen-
tada 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 1/2004, de 26-1-2004.

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 Cota Emerick nº 729 B – Centro, no 
Município de Martins Soares, Estado de Minas Gerais, 
de coordenadas geográficas em 20ºl5’l6”S de latitude 
e 41º52’35”W de longitude. Estas coordenadas foram 
alteradas, antes mesmo da primeira análise.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, demons-
tra que as coordenadas geográficas indicada deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 118 e 119 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 

coordenada 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, o que foi objeto 
de análise e conclusão por este Departamento, que 
constatou a possibilidade de aceitação dos novos da-
dos. Ressalte-se que as coordenadas do local de insta-
lação participante ao Aviso 1/2004 não são as mesmas 
que a tornaram selecionada, pois em resposta ao ofício 
5122 datado de 8-8-2005, a Requerente apresentou 
as coordenadas geográficas, com apenas dois dígitos 
inteiros, aferidas pelo profissional habilitado, conforme 
fls.169, 181,195 e 200. Os novos dados forma anali-
sador e aceitos conforme fls.203 e 204.

7. Considerando a seleção desta requerente, 
bem como a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: apresentação 
da documentação elencada no subitem 7.1 alínea b 
da Norma Complementar nº 1/2004, comprovação de 
necessária alteração estatutária., tendo sido solicitada 
a apresentação do projeto técnico, em conformidade 
como disposto no subitem 12.1 e alíneas da citada 
Norma (fls. 122 a 200).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de 1nformação Técnicas – fls. 169, firmado 
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de 
verificação de instalação da estação, constatando-se 
conformidade com a Norma Complementar Nº 1/2004, 
em especial as exigências inscritas em seu subitem 
12.1 e alíneas, conforme observa-se ‘nas folhas 203 
e 204. Ressaltamos que nestes documentos constam 
as seguintes informações: identificação da entidade; 
os endereços da sede administrativa e de localização 
do transmissor, sistema irradiante e estúdio; caracte-
rísticas técnicas dos equipamentos (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.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 219 dos autos, corresponde 
ao que se segue:

e em conformidade com os preceitos dipos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados às 
finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/1998 
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e pressupostos da Norma Complementar nº 
1/2004;

dos dirigentes, devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades e requisitos da Lei 9.612/1998;

nacionalidade dos dirigentes;

requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

subitem 12.1 e alíneas da Norma Complemen-
tar nº 1/2004;

quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
nas alíneas h, i e j da Norma Complementar 
nº 1/2004 e ainda, demais declarações e do-
cumentos 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:

Associação de Desenvolvimento Comunitário de 
Martins Soares

estúdio
Rua Cota Emerick, 729 – B, Bairro Centro, Muni-

cípio de Martins Soares, Estado de Minas Gerais;

20º15’15” de latitude e 41º52’35” 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. 169 
e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi-
mento do pedido formulado pela Associação Desen-
volvimento Comunitário de Martins Soares, no senti-
do de conceder-lhe a autorização para a exploração 
do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade 
pretendida, dentro das condições circunscritas no Pro-
cesso Administrativo nº 53.100.000.752/04, de 26 de 
dezembro de 2003. 

Brasília, 8 de novembro de 2006. – Vilma de 
Fátima Alvarenga Fanis, Chefe de Serviço de Ra-
diodifusão Comunitária – Neide Aparecida da Silva, 
Relatora da conclusão Técnica. 

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 8 de novembro de 2006. – Alexandra 

Luciana Costa, Coordenadora.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 8 de novembro de 2006. – Carlos Al-

berto Freire, Diretor do Departamento de Outorga 
de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 270/2006/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se a Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, 8 de novembro de 2006. – Joanilson L. 
B. Ferreira, Secretário  de Serviços de Comunicação 
Eletrônica. 

(À Comissão de Ciências, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática – deci-
são terminativa.)  

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 124, DE 2009 

(Nº 931/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação de Radiodifusão Nova Tropi-
cal de São Sebastião do Anta para execu-
tar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de São Sebastião do Anta, Estado 
de Minas Gerais.

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

Portaria nº 343 de 28 de junho de 2007, que outorga 
autorização à Associação de Radiodifusão Nova Tro-
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pical de São Sebastião do Anta para executar, por 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de São Sebastião 
do Anta, Estado de Minas Gerais.

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

MENSAGEM Nº 377, DE 2008

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 276, de 29 de maio de 2007 – 
Rádio Comunitária de Caldas Novas, no Município de 
Caldas Novas – GO;

2 – Portaria nº 328, de 19 de junho de 2007 – 
Associação Comunitária Folheta no Município de Dom 
Joaquim – MG;

3 – Portaria nº 343, de 28 de junho de 2007 – 
Associação de Radiodifusão Nova Tropical de São 
Sebastião do Anta, no Município de São Sebastião 
do Anta – MG;

4 – Portaria nº 352, de 28 de junho de 2007 – As-
sociação Planaltinense Comunitária de Radiodifusão 
da Cidade Satélite de Planaltina – DF, na localidade 
de Planaltina – DF;

5 – Portaria nº 359, de 28 de junho de 2007 – 
Associação Rádio Comunitária de São Francisco de 
Assis do Piauí – PI, no Município de São Francisco de 
Assis do Piauí – PI;

6 – Portaria nº 397, de 24 de julho de 2007 – As-
sociação Comunitária e Cultural de Kaloré, no Municí-
pio de Kaloré – PR;

7 – Portaria nº 401, de 24 de julho de 2007 – As-
sociação Comunitária Itapevense de Radiodifusão – 
ACIR, no Município de Itapeva – MG;

8 – Portaria nº 406, de 24 de julho de 2007 – Asso-
ciação Comunitária Jacuiense para o Desenvolvimento 
Artístico e Cultural, no Município de Jacuí – MG;

9 – Portaria nº  408, de 24 de julho de 2007 – 
Associação Comunitária dos Amigos de Piranguçu, no 
Município de Piranguçu – MG;

10 – Portaria nº 414, de 24 de julho de 2007 – 
Associação Comunitária Parque Niagara de Radiodi-
fusão, no Município de Paraíba do Sul – RJ;

11 – Portaria nº 427, de 24 de julho de 2007 – 
Associação Comunitária Nossa Senhora da Conceição, 
no Município de Conceição do Pará – MG;

12 – Portaria nº 428, de 24 de julho de 2007 – 
Associação Movimento Rádio Comunitária do CPA IV 
e Região Independente FM, no Município de Cuiabá 
– MT;

13 – Portaria nº 454, de 17 de agosto de 2007 – 
Associação Rádio Comunitária Nova Catuji – FM, no 
Município de Catuji – MG;

14 – Portaria nº 476, de 23 de agosto de 2007 
– Associação de Comunicação Educacional e Cultu-
ral de Carandaí – ACECC, no Município de Carandaí 
– MG;

15 – Portaria nº 487, de 24 de agosto de 2007 
– Associação Comunitária Monsenhor David, no Mu-
nicípio de Coluna – MG;

16 – Portaria nº 495, de 5 de setembro de 2007 
– Associação de Radiodifusão Comunitária de Viçosa, 
no Município de Viçosa – MG;

17 – Portaria nº 501, de 13 de setembro de 2007 
– Associação Cultural Beneficente e Comunitária Ôme-
ga, no Município de Passos – MG;

18 – Portaria nº 505, de 13 de setembro de 2007 
– Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural 
e Artístico de Poté, no Município de Poté – MG;

19 – Portaria nº 521, de 19 de setembro de 2007 
– Associação Comunitária FM Céu Aberto, no Municí-
pio de Santa Rosa da Serra – MG;

20 – Portaria nº 541, de 27 de setembro de 2007 
– Associação Beneficente Vida Plena, no Município 
dc Garça – SP;

21 – Portaria nº 543, de 27 de setembro de 2007 
– Associação Comunitária dos Moradores do Bairro 
Núcleo Habitacional Auta Aguirre de Campos Salles 
Borebi – SP, no Município de Borebi – SP;

22 – Portaria nº 572, de 16 de outubro de 2007 
– Associação Beneficente, Cultural e Desportiva Pe-
dra Branca – ABCD Pedra Branca, no Município de 
Coronel Martins – SC;

23 – Portaria nº 576, de 16 de outubro de 2007 
– Associação Comunitária Rádio Comunidade FM, no 
Município de Tramandaí – RS;

24 – Portaria nº 578, de 16 de outubro de 2007 
– Associação Distrital do Triângulo, no Município de 
Chorozinho – CE;

25 – Portaria nº 598, de 16 de outubro de 2007 
– Associação Comunitária Tanajura de Radiodifusão, 
no Município de Formigueiro – RS;
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26 – Portaria nº 611, de 6 de novembro de 2007 
– Associação de Comunicação e Cultura de Caetanó-
polis, no Município de Caetanópolis – MG;

27 – Portaria nº 619, de 8 de novembro de 2007 
– Chico Mendes Associação Cultural Comunitária de 
Ipatinga, no Município de Ipatinga – MG;

28 – Portaria nº 648, de 21 de novembro de 2007 
– Associação Beneficente e Cultural Nova Era, no Mu-
nicípio de Monte Santo de Minas – MG;

29 – Portada nº 653, de 21 de novembro de 2007 – 
Associação Comunitária Educativa e Cultural de Pinhal 
da Serra, no Município de Pinhal da Serra – RS; e

30 – Portaria nº 675, de 29 de novembro de 2007 
– Rádio Comunitária Santíssimo FM, no Município de 
Bastos – SP.

Brasília, 13 de junho de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva, Presidente.

MC Nº 322 EM

Brasília, 9 de agosto de 2007

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

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação de Radiodifusão Nova Tro-
pical de São Sebastião do Anta, no Município de São 
Sebastião do Anta, 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. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento 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 
meio de informações benéficas a todos os segmentos 
e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53710.000263/2000, 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, – Hélio Calixtos da Costa.

PORTARIA Nº 343, DE 28 DE JUNHO DE 2007

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inci-
so II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, e na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 53710.000263/2000 e do Pa-
recer/MC/CONJUR/MGT/Nº 973-1.08/2007, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização a Associação de Ra-
diodifusão Nova Tropical de São Sebastião do Anta, 
com sede na Rua Elpídio Cândido da Trindade, nº 58, 
Centro, no Município de São Sebastião do Anta, Estado 
de Minas Gerais, 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 subse-
quentes, seus regulamentos e normas complemen-
tares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 19°29’52”S e longitude em 
41°59’01”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. – Hélio Costa.

RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA 
E SEM CONCORRENTES

Relatório: Nº 303 /2006/RADCOM/DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53710000263-00 protocolizado 
em 14-4-2000.

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

Interessado: Associação de Radiodifusão Nova Tropical 
de São Sebastião do Anta, Município de São Sebastião 
do Anta, Estado de Minas Gerais
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I – Introdução

1. A Associação de Radiodifusão Nova Tropical 
de São Sebastião do Anta inscrita no CNPJ sob o nú-
mero 03.625.310/0001-90, no Estado de Minas Gerais, 
com sede na Rua Elpídio Cândido da Trindade, nº 58, 
Centro, Município de São Sebastião do Anta, dirigiu-
se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, 
conforme requerimento datado de 4-4-2000 subscrito 
?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 27-3-2000 que contempla a locali-
dade onde pretende instalar o seu transmissor, 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

-
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 pe-
tição de folha 1, bem como toda a documentação apre-
sentada 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 1/2004.

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 Av. José Antônio Santana, nº 116, 
Centro, no Município de São Sebastião do Anta, Esta-
do de Minas Gerais, de coordenadas geográficas em 
19”29’52”S de latitude e 41º59’01’W de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, de-
monstra que as coordenadas geográficas indicadas 
deveriam ser mantidas, pelo que se depreende da 
memória do documento de folhas 38, denominado de 

“Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, que por sua 
vez trata de outros dados, quais sejam: informações 
sobre geração de coordenadas geográficas, instru-
ções sobre coordenadas coincidentes com os levanta-
mentos do IBGE, compatibilização de distanciamento 
do canal, situação da estação em faixa de fronteira, 
endereço proposto para instalação da antena, plan-
ta  de arruamento, 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 Departamento, que constatou a possibilidade 
de aceitação dos novos dados. Ressalta-se que em 
relação ao item 15 do Roteiro de Análise de Instala-
ção do Radcom houve justificativa às fls. 262.

7. Considerando a seleção desta requerente, 
bem como a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, observou-se que a entidade teve seu pro-
cesso arquivado do qual foi reconsiderado e consta-
taram-se pendências passíveis do cumprimento das 
seguintes exigências: apresentação da documentação 
elencada no subitem 7.1 alíneas c, e, i, j,  da Norma 
Complementar n0 1/2004, comprovação de necessária 
alteração estatutária, comprovante de válida existên-
cia das entidades que manifestaram apoio à iniciativa, 
tendo sido solicitada a apresentação do projeto técni-
co, em conformidade com o disposto no subitem 12.1 
e alíneas da citada Norma (fls. 42 a 277).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls 225, firmado 
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de 
verificação de instalação da estação, constatando-se 
conformidade com a Norma Complementar nº 1/2004, 
em especial as exigências inscritas em seu subitem 
12.1 e alíneas, conforme observa-se nas folhas 261/262. 
Ressaltamos 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 irradiada 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 especiticamente 
no intervalo de folhas 1 a 277, dos autos, corresponde 
ao que se segue:

e em conformidade com os preceitos dipos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados 
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às finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98 
e pressupostos da Norma Complementar n0 

1/2004;

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;

nacionalidade dos dirigentes;

requerente, formulados e encaminhados  pela 
comunidade;

no subitem 12.1 e alíneas d Complementar 
01/2004;

-
tes do quadro administrativo da requerente, 
demonstrando a sua regularidade, conforme 
indicado nas alíneas h, i e j da Norma Com-
plementar nº 1/2004 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 estio compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:

Associação de Radiodifusão Nova Tropical de 
São Sebastião do Anta,

estúdio
Rua Dr. Barbosa da Silva, nº 34, Centro, Município 

de São Sebastião do Anta, Estado de Minas Gerais.

19º29’52” de latitude e 41º59’01” de longitude, 
correspondentes aos dispostos no “Roteiro de Análi-
se de Instalação da Estação” – fls.261/262, bem como 

“Formulário de  informações Técnicas”, – fls 225 e que 
se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação de Radiodifusão 
Nova Tropical de São Sebastião do Anta, no sentido de 
condeder-lhe a autorização para a exploração do ser-
viço de radiodifusão comunitária, na localidade preten-
dida, dentro das condições circunscritas no Processo 
Administrativo nº 53710000263/00 de 14-4-2000. 

Brasília, 15 de dezembro de 2006. 

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 19 de dezembro de 2006. – Carlos Al-

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

Aprovo o Relatório nº 303 /2006/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, de dezembro de 2006. – Zilda Beatriz 
S. de Campos Abreu, Secretário de Serviços de Co-
municação Eletrônica Interina .  

(À Comissão de Ciências, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática – deci-
são terminativa.)  

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 125, DE 2009 

(Nº 938/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação de Comunicação e Cultura 
de Caetanópolis para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Ca-
etanópolis, Estado de Minas Gerais.

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

taria nº 611 de 6 de novembro de 2007, que outorga 
autorização à Associação de Comunicação e Cultu-
ra de Caetanópolis para executar, por 10 (dez) anos, 
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sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Caetanópolis, Estado de 
Minas Gerais.

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

MENSAGEM Nº 377, DE 2008

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

com o § 3º, do art. 223, de 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 276, de 29 de maio de 2007 – 
Rádio Comunitária de Caldas Novas, no Município de 
Caldas Novas – GO;

2 – Portaria nº 328, de 19 de junho de 2007 As-
sociação Comunitária Folheta, no Município de Dom 
Joaquim – MG;

3 – Portaria nº 343, de 28 de junho de 2007 – 
Associação de Radiodifusão Nova Tropical de São 
Sebastião do Anta, no Município de São Sebastião 
do Anta – MG;

4 – Portaria nº 352, de 28 de junho de 2007 – As-
sociação Planaltinense Comunitária de Radiodifusão 
da Cidade Satélite de Planaltina – DF, na localidade 
de Planaltina – DF;

5 – Portaria nº 359, de 28 de junho de 2007 – 
Associação Rádio Comunitária de São Francisco de 
Assis do Piauí – PI, no Município de São Francisco de 
Assis do Piauí – PI;

6 – Portaria nº 397, de 24 de julho de 2007 – As-
sociação Comunitária e Cultural de Kaloré, no Municí-
pio de Kaloré – PR;

7 – Portaria nº 401, de 24 de julho de 2007 – As-
sociação Comunitária Itapevense de Radiodifusão – 
ACIR, no Município de Itapeva – MG;

8 – Portaria nº 406, de 24 de julho de 2007 – Asso-
ciação Comunitária Jacuiense para o Desenvolvimento 
Artístico e Cultural, no Município de Jacuí – MG;

9 – Portaria nº 408, de 24 de julho de 2007 – As-
sociação Comunitária dos Amigos de Piranguçu, no 
Município de Piranguçu – MG;

10 – Portaria nº 414, de 24 de julho de 2007 – 
Associação Comunitária Parque Niagara de Radiodi-
fusão, no Município de Paraíba do Sul – RJ;

11 – Portaria nº 427, de 24 de julho de 2007 – 
Associação Comunitária Nossa Senhora da Conceição, 
no Município de Conceição do Pará – MG;

12 – Portaria nº 428, de 24 de julho de 2007 – As-
sociação Movimento Rádio Comunitária do CPA IV e Re-
gião Independente FM, no Município de Cuiabá – MT;

13 – Portaria nº 454, de 17 de agosto de 2007 – 
Associação Rádio Comunitária Nova Catuji – FM, no 
Município de Catuji – MG;

14 – Portaria nº 476, de 23 de agosto de 2007 – 
Associação de Comunicação Educacional e Cultural de 
Carandaí – ACECC, no Município de Carandaí – MG;

15 – Portaria nº 487, de 24 de agosto de 2007 
– Associação Comunitária Monsenhor David, no Mu-
nicípio de Coluna – MG;

16 – Portaria nº 495, de 5 de setembro de 2007 
– Associação de Radiodifusão Comunitária de Viçosa, 
no Município de Viçosa – MG;

17 – Portaria nº 501, de 13 de setembro de 2007 
– Associação Cultural Beneficente e Comunitária Ôme-
ga, no Município de Passos – MG;

18 – Portaria nº 505, de 13 de setembro de 2007 
– Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural 
e Artístico de Poté, no Município de Poté – MG;

19 – Portaria nº 521, de 19 de setembro de 2007 
– Associação Comunitária FM Céu Aberto, no Municí-
pio de Santa Rosa da Serra – MG;

20 – Portaria nº 541, de 27 de setembro de 2007 
– Associação Beneficente Vida Plena, no Município 
de Garça – SP;

21 – Portaria nº 543, de 27 de setembro de 2007 
– Associação Comunitária dos Moradores do Bairro 
Núcleo Habitacional Auta Aguirre de Campos Sales 
Borebi – SP, no Município de Borebi – SP;

22 – Portaria nº 572, de 16 de outubro de 2007 
– Associação Beneficente, Cultural e Desportiva Pe-
dra Branca – ABCD Pedra Branca, no Município de 
Coronel Martins – SC;

23 – Portaria nº 576, de 16 de outubro de 2007 
– Associação Comunitária Rádio Comunidade FM, no 
Município de Tramandaí – RS;

24 – Portaria nº 578, de 16 de outubro de 2007 
– Associação Distrital do Triângulo, no Município de 
Chorozinho – CE;

25 – Portaria nº 598, de 16 de outubro de 2007 
– Associação Comunitária Tanajura de Radiodifusão, 
no Município de Formigueiro – RS;

26– Portaria nº 611, de 6 de novembro de 2007 
– Associação de Comunicação e Cultura de Caetanó-
polis, no Município de Caetanópolis – MG;
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27 – Podaria nº 619, de 8 de novembro de 2007 
– Chico Mendes Associação Cultural Comunitária de 
Ipatinga, no Município de Ipatinga – MG;

28 – Portaria nº 648, de 21 de novembro de 2007 
– Associação Beneficente e Cultural Nova Era, no Mu-
nicípio de Monte Santo de Minas – MG;

29 – Portaria nº 653, de 21 de novembro de 2007 – 
Associação Comunitária Educativa e Cultural de Pinhal 
da Serra, no Município de Pinhal da Serra – RS; e

30 – Portaria nº 675, de 29 de novembro de 2007 
– Rádio Comunitária Santíssimo FM, no Município de 
Bastos – SP.

Brasília, 13 de Junho de 2008. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 473 EM

Brasília, 21 de novembro de 2007

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

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a Associação de Comunicação e Cultura de Caeta-
nópolis, no Município de Caetanópolis, 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. A entidade requereu ao Ministério das Comuni-
cações sua inscrição para prestar o serviço de radiodi-
fusão comunitária, cuja documentação inclui manifes-
tação de apoio da comunidade, numa demonstração 
de receptividade da filosofia de criação desse braço 
da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvol-
vimento e a sedimentação da cultura geral das locali-
dades 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, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.045130/05, 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, – Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 611, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2007

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inci-
so II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, e na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 53000.045130/05 e do Pare-
cer/MC/CONJUR/PAS/Nº 1967—1.08/2007, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização a Associação de Co-
municação e Cultura de Caetanópolis, com sede na 
Rua Werna Magalhães, nº 431 – cento, no Município 
de Caetanópolis, Estado de Minas Gerais, para exe-
cutar 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 subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizada nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 19°18’45”S e longitude em 
44°25’45”W, utilizando a frequência de 98,7 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. – Hélio Costa.

RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA 
E SEM CONCORRENTES

RELATÓRIO Nº 168/2007/RADCOM/DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53000.045130/05 protocoli-
zado em 12 do setembro 2005.

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

Interessado: Associação de Comunicação e Cultura 
de Caetanópolis, Município de Caetanópolis, Estado 
de Minas Gerais.

I – Introdução

1. A Associação de Comunicação e Cultu-
ra de Caetanópolis inscrita no CNPJ sob o número 
07.539.360/0001-05, no Estado do Minas Gerais, com 
sede na Rua Werna Magalhães, nº 431 – Centro, Mu-
nicípio de Caetanópolis, dirigiu-se ao Senhor Ministro 
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do Estado das Comunicações, conforme requerimen-
to datado de 1º de setembro do 2005, subscrito por 
representante legal, no qual demonstrou interesse na 
exploração do Serviço do Radiodifusão Comunitária 
nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço 
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto 
nº 2.615, de 3 de junho do 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente passou o seu pleito nos termos do 
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – DOU, de 22-5-2006 que contempla a localida-
de onde pretende instalar o seu transmissor irradiante 
e respectivo estúdio.

3. Em atendimento a citada convocação 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

-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às normas e critérios estabelecidos para 
regular a análise dos requerimentos, passou ao exame 
do pleito formulado pela requerente, de acordo com 
competição de folha 1, bem como toda a documenta-
ção apresentada e vem por meio desta, relatar toda 
a instrução do presente processo administrativo, em 
conformidade com a 1egislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço 
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decre-
to nº 2.615, de 3-3-1998 a Norma Complementar n° 
1/2004.

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 Werna Magalhães, nº 431 – 
Centro, no Município de Caetanópolis, Estado do Minas 
Gerais, de coordenadas geográficas em 19°17’43“S de 
latitude e 44°25’07”W do longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, demons-
tra que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que só depreende da memória do 
documento do folhas 136 e 137, 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 pro-

posto para instalação da antena; planta do arruamento, 
endereços da sede e do sistema irradiante, outros da-
dos e conclusão. Vale salientar que ao final, a entida-
de apontou novas coordenadas e endereço, o que foi 
objeto de análise e conclusão por este Departamento, 
que constatou a possibilidade de aceitação dos novos 
dados. Ressalte-se que em ralação ao item 15 do Ro-
teiro de Análise de instalação da Estação de Radcom, 
houve justificativa às folhas 186.

7. Considerando a seleção desta requerente, 
bem como a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências possíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: apresentação 
da documentação elencada no subitem 7.1 alíneas 
a Norma Complementar n° 1/2004, comprovação de 
necessária alteração estatutária, tendo sido solicitada 
a apresentação do projeto técnico, em conformidade 
com o disposto no subitem 12.1 e alíneas da citada 
Norma (fls. 141 a 185).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls 165, firmado 
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de 
verificação de instalação da estação, constatando-se 
conformidade com a Norma Complementar nº 1/2004, 
em especial as exigências inscritas em seu subitem 12.1 
e alíneas, conforme observa-se nas folhas 186. 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 estádio; características técnicas 
dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena o 
cabo coaxial), com indicação da potência efetiva irradia-
da e intensidade do campo no limite da área do 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 185, dos autos, corresponde 
ao que se segue:

e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados 
as finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98 
e pressupostos da Norma Complementar n° 
1/2004;

dos dirigentes, devidamente registradas o em 
conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados as finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
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nacionalidade dos dirigentes;

requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

subitem 12.1 e alíneas da Norma Complemen-
tar nº 1/2004;

quadro administrativo da requerente demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
nas alíneas h, i e j da Norma Complementar 
nº 1/2004 e ainda, demais declarações e do-
cumentos requeridos com intuito do confirmar 
alguns dados informados:

III – Conclusão

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 dos documentos, os quais es-
tão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se 
abaixo as informações básicas sobre a entidade:

Associação de Comunicação e Cultura de Ca-
etanópolis;

estúdio
Rua dos Jatobás, n° 482 – Bairro Imperial, Muni-

cípio do Caetanópolis, Estado de Minas Gerais.

19°18’45” de latitude e 44°25’45” de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro do 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 186, bem como 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 165 que 
se referem a localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo defe-
rimento do pedido formulado pela Associação de 
Comunicação e Cultura de Caetanópolis, no sentido 
do conceder-lhe a autorização para a exploração do 
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade 

pretendida, dentro das condições circunscritas no 
Processo Administrativo nº 53000.045130/05 de 12 
de setembro de 2005.

Brasília, 10 de julho de 2007. – 

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 10 de junho de 2007. – Alexandra Lu-

ciana Costa, Coordenador-Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 10 do junho de 2007. – Carlos Alberto 

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

Aprovo o Relatório nº l68/2007/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se a Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, 10 de junho de 2007. – Zilda Beatriz S. 
de Campos Abreu, Secretário de Serviço de Comu-
nicação Eletrônica.

(À Comissão de Ciências, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática – deci-
são terminativa.)  

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 126, DE 2009 

(Nº 939/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão 
à Mar e Céu Comunicações Ltda., para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Cacho-
eira DOUrada, estado de Goiás.

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

taria nº 504, de 13 de setembro de 2006, que outorga 
permissão à Mar e Céu Comunicações Ltda., para 
explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Cachoeira Dourada, Estado 
de Goiás.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 380, DE 2008

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

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto a 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
exposições de motivos do Senhor Ministro do Estado 
das Comunicações, permissões as entidades abaixo 
relacionadas para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifu-
são sonora em frequência modulada, conforme os 
seguintes atos:

1 – Portaria nº 496, de 13 do setembro de 2006 
– Rádio Dourado FM Ltda., no Município de Formosa 
do Oeste – PR;

2 – Portaria nº 504, de 13 do setembro de 2006 
– Mar o Céu Comunicações Ltda., no Município de 
Cachoeira Dourada – GO;

3 – Portaria nº 527, de 13 do setembro de 2006 
– Rádio Mampituba Ltda., no Município de Cachoeira 
do Sul – RS;

4 – Portaria nº 607, de 21 de setembro do 2006 
– Gtoll Telecomunicações Ltda., no Município do Irie-
nópolis – SC;

5 – Portaria nº 634, de 21 de setembro de 2006 
– Gtoll Telecomunicações Ltda., no Município do Ima-
ruí – SC;

6 – Portaria nº 982, de 20 de novembro de 2006 
– Rádio Companheira FM Ltda., no Município de Pal-
mares do Sul – RS;

7 – Portaria nº 214, de 28 de maio de 2007 – 
Radiofônica. Com Marketing Ltda., no Município de 
Horizontina – RS;

8 – Portaria nº 280, de 29 de maio de 2007 – Sis-
tema Maior de Comunicação Ltda., no Município de 
Junqueirópolis – SP;

9 – Portaria nº 323, de 19 de junho de 2007 – Pa-
raíba TV/FM Ltda., no Município de Pitimbu – PB;

10 – Portaria nº 379, de 13 de julho de 2007 – 
Sistema Noroeste de Comunicação Ltda., EPP, no 
Município de Osvaldo Cruz – SP; e

11 – Portaria nº 409, de 24 de julho de 2007 – 
Rádio Ipê Ltda., no Município de Arcos – MG.

Brasília, 13 de junho de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 500 EM

Brasília, 22 de setembro de 2006

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 100/2001 – 

SSR/MC, com vistas a implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
Município de Cachoeira Dourada, Estado do Goiás.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e do preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação 
específica de radiodifusão, concluiu que a Mar o Céu 
Comunicações Ltda., (Processo nº 53670.000990/2002) 
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim, 
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 artigo 
223 da Constituição Federal, o ato de outorga somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o refe-
rido ato.

Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 504, DE 13 DE SETEMBRO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 
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 1.720, 
de 28 de novembro de 1995 e, tendo em vista o que 
consta do Processo nº 53670.000990/2002, Concor-
rência nº 100/2001–SSR/MC e do PARECER/CONJUR/
MC/JSN/Nº 1144–2.29/2006, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão a Mar e Céu Comu-
nicações Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no Município de Ca-
choeira Dourada, Estado do Goiás.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada.

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

Art. 3º O contrato decorrente dessa permissão 
deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a con-
tar da data de publicação da deliberação de que trata 
o artigo anterior.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 127/2009 

(Nº 944/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Som Alvorada Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada na cidade de Taguatinga, 
Estado do Tocantins.

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

taria nº 954, de 20 de novembro de 2006, que outorga 
permissão à Rádio Som Alvorada Ltda., para explorar, 
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Taguatinga, Estado do Tocantins.

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

MENSAGEM Nº 381

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

§ 3°, do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação 
de Vossas Excelências, acompanhadas de exposições 
de motivos do Senhor Ministro do Estado das Comuni-
cações, permissões às entidades abaixo relacionadas 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 618, de 21 de setembro de 2006 
– Cobelwam Comunicação e Consultoria Ltda., no 
Município de Santa Cruz do Piauí – PI;

2 – Portaria n° 621, de 21 do setembro de 2006 
– Cebelwam Comunicação e Consultoria Ltda., no 
Município de Paulistana – PI;

3 – Portaria nº 624, de 21 de setembro de 2006 
– Cebelwam Comunicação e Consultoria Ltda., no 
Município de Miguel Alves – PI;

4 – Portaria n° 625, de 21 de setembro de 2006 
– Astral Comunicações Ltda., no Município de Monte 
Alegre de Minas – MG;

5 – Portaria n° 627, de 21 de setembro de 2006 
– Rádio Cidade das Águas Ltda., no Município de Ga-
ruva – SC;

6 – Portaria nº 628, de 21 de setembro de 2006 
– Natureza Comunicações Ltda., no Município de São 
Carlos – SP;

7 – Portaria n° 630, de 21 de setembro de 2006 
– Rádio Vale das Perdidas de Jaciara Ltda., no Muni-
cípio de Jaciara – MT;

8 – Portaria n° 632, de 21 de setembro de 2006 
– Rede União do Rádio e Televisão do Pará Ltda., no 
Município de Bonito – PA;

9 – Portaria n° 636, de 21 de setembro de 2006 
– Rádio Paranhana FM Ltda., no Município do Paro-
bé – RS;

10 – Portaria n° 637, de 21 de setembro de 2006 
– Sobral & Mayrink Ltda., no Município do Paulicéia 
– SP;

11 – Portaria n° 638, de 21 de setembro de 2006 
– Sistema Torre de Comunicação Ltda., no Município 
de Santa Fé do Sul – SP;

12 – Portaria nº 952, de 20 de novembro de 2006 
– Rádio Atlântico Sul Ltda., no Município do Balneário 
Gaivota – SC;

13 – Portaria nº  953, de 20 de novembro de 2006 
– Rádio Top Ltda., no Município de Caçador – SC;

14 – Portaria nº 954, de 20 de novembro de 2006 
– Rádio Som Alvorada Ltda., no Município de Tagua-
tinga – TO;

15 – Portaria n° 957, de 20 de novembro de 2006 
– Xaraés Comunicações Ltda., no Município de Porto 
Murtinho – MS;

16 – Portaria nº  958, de 20 de novembro de 
2006 – Rádio Hortência Ltda., no Município de Cam-
po Alegre – SC;

17 – Portaria nº  962, de 20 de novembro de 2006 
– Meio Oeste Comunicações Ltda., no Município de 
Herval D’Oeste – SC;

18 – Portaria nº 964, de 20 de novembro de 2006 
– Rádio FM Sertaneja Ltda., no Município de Porto da 
Folha – SE;

19 – Portaria nº 969, de 20 de novembro de 2006 
– Sistema Agreste de Comunicação Ltda., no Municí-
pio de Timbaúba – PE;

20 – Portaria nº  971, de 20 de novembro de 2006 
– Rádio Companheira FM Ltda., no Município de Mato 
Leitão – RS;

21 – Portaria nº 973, de 20 de novembro de 2006 
– Exitus Sistema de Comunicação Ltda., no Município 
de Rio das Pedras – SP;

22 – Portaria nº  974, de 20 de novembro de 2006 
– Legal-Cat Catanduva Comunicações Ltda-ME, no 
Município de Sales – SP;

23 – Portaria nº 977, de 20 de novembro de 2006 
– Exitus Sistema de Comunicação Ltda., no Município 
de Ribeirão Bonito – SP;

24 – Portaria nº 979, de 20 de novembro de 
2006 – Sobral & Mayrink Ltda., no Município de Ri-
versul – SP; e

25 – Portaria n° 981, de 20 de novembro de 2006 
– Sociedade Rádio Santa Felicidade Ltda., no Municí-
pio de Panambi – RS.

Brasília, 13 de junho de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.
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MC Nº 749 EM

Brasília, 29 de novembro de 2006

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 49/2001-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
Município de Taguatinga, Estado do Tocantins.

2. A Comissão Especial de Licitação, consti-
tuída pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 
1997, e suas alterações, depois de analisar a docu-
mentação de habilitação e as propostas técnica e 
do preço pela outorga das entidades proponentes, 
com observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e da legislação específica de radiodifusão, 
concluiu que a Rádio Som Alvorada Ltda. (Processo 
nº 53670.001427/2001) obteve a maior pontuação 
do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo 
Edital, tornando-se assim a vencedora da concor-
rência, conforme ato da mesma Comissão, que ho-
mologuei, 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 pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o re-
ferido ato.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 954, DE 20 DE  
NOVEMBRO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do 
Regulamento dos 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 1.720, 
de 28 do novembro de 1995, e tendo em vista o que 
consta do Processo nº 53670.001427/2901, Concor-
rência nº 04912001-SSR/MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão a Rádio Som Alvorada 
Ltda para explorar, pelo prazo do dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço do radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no Município do Taguatinga, 
Estado do Tocantins.

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. – Hélio Costa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 128, DE 2009 

(Nº 956/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão 
à Grupo Comunicação do Vale Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Juara, 
Estado de Mato Grosso.

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

taria nº 427 de 12 de setembro de 2006, que outorga 
permissão à Grupo Comunicação do Vale Ltda., para 
explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusivida-
de, serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo-
dulada na cidade de Juara, Estado de Mato Grosso.

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

MENSAGEM N° 382, DE 2008

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

com o § 3°, do art. 223, da Constituição, submeto 
à apreciação de Vossas Excelências, acompanha-
das de Exposições de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, permissões às enti-
dades abaixo relacionadas para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, con-
forme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 167, de 4 de junho de 2003 – 
Rádio Ultra FM Ltda., na cidade de Bom Jesus do 
Itabapoana – RJ;

2 – Portaria nº 258, de 16 de maio de 2005 
– Rádio FM Iguatú Ltda., no Município de Iguatú – 
CE;

3 – Portaria nº 169, de 3 de abril de 2006 – 
Sampaio & Martins Ltda., no Município de Itaúba 
– MT;

4 – Portaria nº 236, de 24 de abril de 2006 – 
Astral Comunicações Ltda., no Município de Chapa-
dão do Céu – GO;

5 – Portaria nº 237, de 24 de abril de 2006 – 
Astral Comunicações Ltda., no Município de Porte-
lândia – GO;

6 – Portaria nº 239, de 24 de abril de 2006 – 
RGR – Rede Goiana de Rádio Comunicação Ltda., 
no Município de Nova Veneza – GO;

7 – Portaria n° 240, de 24 de abril de 2006 – 
Folha Popular Ltda., no Município de Augustinópo-
lis – TO;

8 – Portaria nº 241, de 24 de abril de 2006 – Fo-
lha Popular Ltda., no Município de Ananás – TO;

9 – Portaria nº 242, de 24 de abril de 2006 – 
Rádio Som Tocantins Ltda., no Município de Mirace-
ma do Tocantins – TO;

10 – Portaria n° 243, de 24 de abril de 2006 – 
Rádio Som Araguaia de Palmas Ltda., no Município 
de Colméia – TO;

11 – Portaria nº 246, de 24 de abril de 2006 – 
Rádio Som Alvorada Ltda., no Município de Formoso 
do Araguaia – TO;

12 – Portaria nº 247, de 24 de abril de 2006 
– Rádio Portal do Oeste FM Ltda., no Município de 
Ibotirama – BA;

13 – Portaria n° 251, de 24 de abril de 2006 
– Rádio FM Mania Ltda., no Município de Goianira 
– GO;

14 – Portaria nº 253, de 24 de abril de 2006 – 
Rádio Som Araguaia de Palmas Ltda., no Município 
de Colinas do Tocantins – TO;

15 – Portaria nº 255, de 24 de abril de 2006 
– Rádio Som Tocantins Ltda., no Município de Mira-
norte – TO;

16 – Portaria n° 256, de 24 de abril de 2006 – 
Sistema de Rádio Jornal Cultura do Ceará Ltda., no 
Município de Santana do Acaraú – CE;

17 – Portaria nº 257, de 24 de abril de 2006 
– Sistema Netgrande de Comunicações Ltda., no 
Município de São Lourenço do Oeste – SC;

18 – Portaria n° 259, de 24 de abril de 2006 
– Rádio Som Alvorada Ltda., no Município de Ar-
raias – TO;

19 – Portaria nº 345, de 10 de julho de 2006 
– Sampaio & Martins Ltda., no Município de Alexâ-
nia – GO;

20 – Portaria nº 424, de 12 de setembro de 
2006 – Empresa de Radiodifusão Pantaneira Ltda., 
no Município de Fátima do Sul – MS;

21 – Portaria nº 426, de 12 de setembro de 
2006 – Canarana Telecomunicação Rádio e Televisão 
Ltda., no Município de Querência – MT;

22 – Portaria nº 427, de 12 de setembro de 
2006 – Grupo Comunicação do Vale Ltda., no Muni-
cípio de Juara – MT;

23 – Portaria nº 429, de 12 de setembro de 
2006 – Nova Rádio Laranjal Ltda., no Município de 
Laranjal Paulista – SP;

24 – Portaria n° 467, de 12 de setembro de 2006 
– Leste Sul Telecomunicações Ltda., no Município de 
Santa Cruz das Palmeiras – SP;

25 – Portaria nº 468, de 12 de setembro de 
2006 – Rádio Vera Ltda., no Município de São José 
dos Quatro Marcos – MT;
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26 – Portaria nº 469, de 12 de setembro de 
2006 – 102,3 FM Comunicação Ltda., no Município 
de Firminópolis – GO;

27 – Portaria nº 470, de 12 de setembro de 
2006 – Barrinha Comunicações Ltda., no Município 
de Barrinha – SP;

28 – Portaria nº 471, de 12 de setembro de 
2006 – Sistema Integrado de Comunicação Ltda., 
no Município de Peixoto de Azevedo – MT;

29 – Portaria n° 472, de 12 de setembro de 
2006 – Sistema Integrado de Comunicação Ltda., 
no Município de Comodoro – MT; e

30 – Portaria nº 622, de 21 de setembro de 2006 
– Rádio Difusora de Catanduva Ltda., no Município 
de Novo Horizonte – SP.

Brasília, 13 de junho de 2008. – Luiz Inácio 
Lula da Silva

MC Nº 465 EM

Brasília, 18 de setembro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
De conformidade com as atribuições legais e re-

gulamentares cometidas a este Ministério, determinou-
se a publicação da Concorrência nº 44/2001-SSR/MC, 
com vistas à implantação de uma estação de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada, no Município 
de Juara, Estado de Mato Grosso.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 do dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei nº 8.666, do 21 do junho do 1993, e da legislação 
específica de radiodifusão, concluiu que o Grupo Comu-
nicação do Vale Ltda. (Processo nº 53670.001271/2001) 
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, – Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 427, DE 12 DE SETEMBRO DE 2006

O Ministro de estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições em conformidade com o art. 32 do 
Regulamento dos 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 1.720, 
de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que 
consta do Processo nº 53670.001271/2001, Concor-
rência nº 44/2001-SSR/MC, resolve:

Art. 1º Outorga permissão ao Grupo Comunicação 
do Vale Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no Município de Ju-
ara, Estado de Mato Grosso.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, 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. – Hélio Costa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 129, DE 2009 

(Nº 957/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Vera Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência mo-
dulada na cidade de São José dos Quatro 
Marcos, Estado de Mato Grosso.

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

Portaria nº 468 de 12 de setembro de 2006, que ou-
torga permissão à Rádio Vera Ltda., para explorar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de São José dos Quatro Marcos, Estado de 
Mato Grosso.

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

MENSAGEM Nº 382, DE 2008

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, permissão às entidades abaixo 
relacionadas para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifu-
são sonora em frequência modulada, conforme os 
seguintes atos:

1 – Portaria nº 167, de 4 de junho de 2003 – Rá-
dio Ultra FM Ltda., na cidade de Bom Jesus do Itaba-
poana – RJ;

2 – Portaria nº 258, de 16 de maio de 2005 – Rá-
dio FM Iguatú Ltda., no Município de Iguatú – CE;

3 – Portaria nº 169, de 3 de abril de 2006 – Sam-
paio & Martins Ltda., no Município de Itaúba – MT;

4 – Portaria nº 236, de 24 de abril de 2006 – As-
tral Comunicações Ltda., no Município de Chapadão 
do Céu – GO;

5 – Portaria nº 237, de 24 de abril de 2006 – As-
tral Comunicações Ltda., no Município de Portelândia 
– GO;

6 – Portaria nº 239, de 24 de abril de 2006 – RGR 
– Rede Goiana de Rádio Comunicação Ltda., no Mu-
nicípio de Nova Veneza – GO;

7 – Portaria nº 240, de 24 de abril de 2006 – Folha 
Popular Ltda., no Município de Augustinópolis – TO;

8 – Portaria nº 241, de 24 de abril de 2006 – Folha 
Popular Ltda., no Município de Ananás – TO;

9 – Portaria nº 242, de 24 de abril de 2006 – Rá-
dio Som Tocantins Ltda., no Município de Miracema 
do Tocantins – TO;

10 – Portaria nº 243, de 24 de abril de 2006 – 
Rádio Som Araguaia de Palmas Ltda., no Município 
de Colméia – TO;

11 – Portaria nº 246, de 24 de abril de 2006 – 
Rádio Som Alvorada Ltda., no Município de Formoso 
do Araguaia – TO;

12 – Portaria nº 247, de 24 de abril de 2006 – 
Rádio Portal do Oeste FM Ltda., no Município de Ibo-
tirama – BA;

13 – Portaria nº 251, de 24 de abril de 2006 – Rá-
dio FM Mania Ltda., no Município de Goiânia – GO;

14 – Portaria nº 253, de 24 de abril de 2006 – 
Rádio Som Araguaia de Palmas Ltda., no Município 
de Colinas do Tocantins – TO;

15 – Portaria nº 255, de 24 de abril de 2006 – 
Rádio Som Tocantins Ltda., no Município de Miranor-
te – TO;

16 – Portaria nº 256, de 24 de abril de 2006 – 
Sistema de Rádio Jornal Cultural do Ceará Ltda., no 
Município de Santana do Acaraú – CE;

17 – Portaria nº 257, de 24 de abril de 2006 – Sis-
tema Netgrande de Comunicações Ltda., no Município 
de São Lourenço do Oeste – SC;

18 – Portaria nº 259, de 24 de abril de 2006 – 
Rádio Som Alvorada Ltda., no Município de Arraias 
– TO;

19 – Portaria nº 345, de 10 de julho de 2006 – 
Sampaio & Martins Ltda., no Município de Alexânia 
– GO;

20 – Portaria nº 424, de 12 de setembro de 2006 
– Empresa de Radiodifusão Pantaneira Ltda., no Mu-
nicípio de Fátima do Sul – MS;

21 – Portaria nº 426, de 12 de setembro de 2006 
– Canarana Telecomunicações Rádio e Televisão Ltda., 
no Município de Querência – MT;

22 – Portaria nº 427, de 12 de setembro de 2006 
– Grupo Comunicação do Vale Ltda., no Município de 
Juara – MT;

23 – Portaria nº 429, de 12 de setembro de 2006 
– Nova Rádio Laranjal Ltda., no Município de Laranjal 
Paulista – SP;

24 – Portaria nº 467, de 12 de setembro de 2006 
– Leste Sul Telecomunicações Ltda., no Município de 
Santa Cruz das Palmeiras – SP;

25 – Portaria nº 468, de 12 de setembro de 2006 
– Rádio Vera Ltda., no Município de São José dos 
Quatro Marcos – MT;

26 – Portaria nº 469, de 12 de setembro de 2006 
– 102,3 FM Comunicação Ltda., no Município de Fir-
minópolis – GO;
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27 – Portaria nº 470, de 12 de setembro de 2006 
– Barrinha Comunicações Ltda., no Município de Bar-
rinha – SP;

28 – Portaria nº 471, de 12 de setembro de 2006 
– Sistema Integrado de Comunicação Ltda., no Muni-
cípio de Peixoto de Azevedo – MT;

29 – Portaria nº 472, de 12 de setembro de 2006 
– Sistema Integrado de Comunicação Ltda., no Muni-
cípio de Comodoro – MT; e

30 – Portaria nº 622, de 21 de setembro de 2006 
– Rádio Difusora de Catanduva Ltda., no Município de 
Novo Horizonte – SP.

Brasília, 13 de junho de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 476 EM

Brasília, 18 de setembro de 2006

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 44/2001-
SSR/MC, com vistas a implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
Município de São José dos Quatro Marcos, Estado do 
Mato Grosso.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei nº 8.666, de 21 do junho de 1993, e da legisla-
ção específica de radiodifusão, concluiu que a Rádio 
Vera Ltda., (Processo nº 53670.001309/2001) obteve a 
maior pontuação do valor ponderado, nos termos esta-
belecidos pelo Edital, tornando-se assim a vencedora 
da concorrência, conforme ato da mesma Comissão, 

que homologuei, havendo por bem outorgar a permis-
são, 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, – Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 468, DE 12 DE SETEMBRO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 3º do 
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprova-
do pelo Decreto nº 52.795, de 31 do 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 53670.001309/2001, Concor-
rência nº 44/2001-SSR/MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão a Rádio Vera Ltda., 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município do São José dos 
Quatro Marcos, Estado do Mato Grosso.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pala 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. – Helio Costa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 Nº 130, DE 2009 

(Nº 958/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão 
à Barrinha Comunicações Ltda., para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Barrinha, 
Estado de São Paulo.

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

taria nº 470 de 12 de setembro de 2006, que outorga 
permissão à Barrinha Comunicações Ltda., para ex-
plorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Barrinha, Estado de São Paulo.

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

MENSAGEM Nº 382, DE 2008

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 do Estado 
das Comunicações, permissões às entidades abaixo 
relacionadas para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifu-
são sonora em frequência modulada, conforme os 
seguintes atos:

1 – Portaria nº 167, de 4 de junho de 2003 – Rá-
dio Ultra FM Ltda., na cidade de Bom Jesus do Itaba-
poana – RJ;

2 – Portaria nº 258, de 16 de maio de 2005 – Rá-
dio FM Iguatú Ltda., no Município de Iguatú – CE;

3 – Portaria nº 169, de 3 de abril de 2006 – Sam-
paio & Martins Ltda., no Município do Itaúba – MT;

4 – Portaria nº 236, de 24 de abril de 2006 – As-
tral Comunicações Ltda., no Município de Chapadão 
do Céu – GO;

5 – Portaria nº 237, de 24 de abril de 2006 – As-
tral Comunicações Ltda., no Município do Portelândia 
– GO;

6 – Portaria nº 239, de 24 de abril de 2006 – RGR 
– Rede Goiana do Rádio Comunicação Ltda., no Mu-
nicípio de Nova Veneza – GO;

7 – Portaria nº 240, de 24 de abril de 2006 – Folha 
Popular Ltda., no Município de Augustinópolis – TO;

8 – Portaria nº 241, de 24 de abril de 2006 – Folha 
Popular Ltda., no Município de Ananás – TO;

9 – Portaria nº 242, de 24 de abril de 2006 – Rá-
dio Som Tocantins Ltda., no Município do Miracema 
do Tocantins – TO;

10 – Portaria nº 243, de 24 de abril de 2006 – 
Rádio Som Araguaia de Palmas Ltda., no Município 
de Colméia – TO;

11 – Portaria nº 246, de 24 de abril de 2006 – 
Rádio Som Alvorada Ltda., no Município de Formoso 
do Araguaia – TO;

12 – Portaria nº 247, de 24 de abril de 2006 – 
Rádio Portal do Oeste FM Ltda., no Município do Ibo-
tirama – BA;

13 – Portaria nº 251, de 24 de abril de 2006 – Rá-
dio FM Mania Ltda., no Município de Goianira – GO;

14 – Portaria nº 253, de 24 de abril de 2006 – 
Rádio Som Araguaia de Palmas Ltda., no Município 
de Colinas do Tocantins – TO;

15 – Portaria nº 255, de 24 de abril de 2006 – 
Rádio Som Tocantins Ltda., no Município de Miranor-
te – TO;

16 – Portaria nº 256, de 24 de abril de 2006 – 
Sistema de Rádio Jornal Cultura do Ceará Ltda., no 
Município de Santana do Acaraú – CE;

17 – Portaria nº 257, de 24 de abril de 2006 – Sis-
tema Netgrande de Comunicações Ltda., no Município 
de São Lourenço do Oeste – SC;

18 – Portaria nº 259, de 24 de abril de 2006 – 
Rádio Som Alvorada Ltda., no Município de Arraias 
– TO;

19 – Portaria nº 345, de 10 de julho de 2006 – 
Sampaio & Martins Ltda., no Município de Alexânia 
– GO;

20 – Portaria nº 424, de 12 de setembro de 2006 
– Empresa de Radiodifusão Pantaneira Ltda., no Mu-
nicípio de Fátima do Sul – MS;

21 – Portaria nº 426, de 12 de setembro de 2006 
– Canarana Telecomunicação Rádio e Televisão Ltda., 
no Município de Querência – MT;

22 – Portaria nº 427, de 12 de setembro de 2006 
– Grupo Comunicação do Vale Ltda., no Município de 
Juara – MT;

23 – Portaria nº 429, de 12 de setembro de 2006 
– Nova Rádio Laranjal Ltda., no Município de Laranjal 
Paulista – SP;
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24 – Portaria nº 467, de 12 de setembro de 2006 
– Leste Sul Telecomunicações Ltda., no Município de 
Santa Cruz das Palmeiras – SP;

25 – Portaria nº 468, de 12 de setembro de 2006 
– Rádio Vera Ltda., no Município de São José dos 
Quatro Marcos – MT;

26 – Portaria nº 469, de 12 de setembro de 2006 
– 102,3 FM Comunicação Ltda., no Município de Fir-
minópolis – GO;

27 – Portaria nº 470, de 12 de setembro de 2006  
– Barrinha Comunicações Ltda., no Município de Bar-
rinha – SP;

28 – Portaria nº 471, de 12 de setembro de 2006 
– Sistema Integrado de Comunicação Ltda., no Muni-
cípio de Peixoto de Azevedo – MT;

29 – Portaria nº 472, de 12 de setembro de 2006 
– Sistema Integrado de Comunicação Ltda., no Muni-
cípio de Comodoro – MT; e

30 – Portaria nº 622, de 21 de setembro de 2006 
– Rádio Difusora de Catanduva Ltda., no Município de 
Novo Horizonte – SP.

Brasília, 13 de junho de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 470 EM

Brasília, 18 de setembro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. De conformidade com as atribuições legais 
e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-
minou-se a publicação da Concorrência nº 140/2001-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
Município de Barrinha, Estado de São Paulo.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação 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 legisla-
ção específica de radiodifusão, concluiu que a Barrinha 

Comunicações Ltda., (Processo nº 53830.000663/2002) 
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, – Hélio Costa.

PORTARIA Nº 470, DE 12 DE SETEMBRO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do 
Regulamento dos 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 1.720, 
de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que 
consta do Processo nº 53830.000663/2002, Concor-
rência nº 140/2001-SSR/MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Barrinha Comuni-
cações Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no Município de Bar-
rinha, 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 tomar-se 
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 131, DE 2009 

(Nº 959/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão 
à Sistema Integrado de Comunicação Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada na cidade de 
Comodoro, Estado de Mato Grosso.

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

ria nº 472 de 12 de setembro de 2006, que outorga per-
missão à Sistema Integrado de Comunicação Ltda. para 
explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Comodoro, Estado de Mato Grosso.

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

MENSAGEM Nº 382, DE 2008

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, permissões às entidades abaixo 
relacionadas para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 167, de 4 de junho de 2003 – Rádio 
Ultra FM Ltda., na cidade de Bom Jesus do Itabapoana 
– RJ;

2 – Portaria nº 258, de 16 de maio de 2005 – Rádio 
FM Iguatú Ltda., no município de Iguatú – CE;

3 – Portaria nº 169, de 3 de abril de 2006 – Sampaio 
& Martins Ltda., no município de Itaúba – MT;

4 – Portaria nº 236, de 24 de abril de 2006 – As-
tral Comunicações Ltda., no município de Chapadão do 
Céu – GO;

5 – Portaria nº 237, de 24 de abril de 2006 – Astral 
Comunicações Ltda., no município de Portelândia – GO;

6 – Portaria nº 239, de 24 de abril de 2006 – RGR – 
Rede Goiana de Rádio Comunicação Ltda., no município 
de Nova Veneza – GO;

7 – Portaria nº 240, de 24 de abril de 2006 – Folha 
Popular Ltda., no município de Augustinópolis – TO;

8 – Portaria nº 241, de 24 de abril de 2006 – Folha 
Popular Ltda., no município de Ananás – TO;

9 – Portaria nº 242, de 24 de abril de 2006 – Rádio 
Som Tocantins Ltda., no município de Miracema do To-
cantins – TO;

10 – Portaria nº 243, de 24 de abril de 2006 – Rá-
dio Som Araguaia de Palmas Ltda., no município de Col-Col-
méia – TO;

11 – Portaria nº 246, de 24 de abril de 2006 – Rá-
dio Som Alvorada Ltda., no município de Formoso do 
Araguaia – TO;

12 – Portaria nº 247, de 24 de abril de 2006 – Rá-
dio Portal do Oeste FM Ltda., no município de Ibotirama 
– BA;

13 – Portaria nº 251, de 24 de abril de 2006 – Rádio 
FM Mania Ltda., no município de Goianira – GO;

14 – Portaria nº 253, de 24 de abril de 2006 – Rádio 
Som Araguaia de Palmas Ltda., no município de Colinas 
do Tocantins – TO;

15 – Portaria nº 255, de 24 de abril de 2006 – Rádio 
Som Tocantins Ltda., no município de Miranorte – TO;

16 – Portaria nº 256, de 24 de abril de 2006 – Siste-
ma de Rádio Jornal Cultura do Ceará Ltda., no município 
de Santana do Acaraú – CE;

17 – Portaria nº 257, de 24 de abril de 2006 – Siste-
ma Netgrande de Comunicações Ltda., no município de 
São Lourenço do Oeste – SC;

18 – Portaria nº 259, de 24 de abril de 2006 – Rádio 
Som Alvorada Ltda., no município de Arraias – TO;

19 – Portaria nº 345, de 10 de julho de 2006 – Sam-
paio & Martins Ltda., no município de Alexânia – GO;

20 – Portaria nº 424, de 12 de setembro de 2006 – 
Empresa de Radiodifusão Pantaneira Ltda., no município 
de Fátima do Sul – MS;

21 – Portaria nº 426, de 12 de setembro de 2006 – 
Canarana Telecomunicação Rádio e Televisão Ltda., no 
município de Querência – MT;

22 – Portaria nº 427, de 12 de setembro de 2006 
– Grupo Comunicação do Vale Ltda., no município de 
Juara – MT;

23 – Portaria nº 429, de 12 de setembro de 2006 
– Nova Rádio Laranjal Ltda., no município de Laranjal 
Paulista – SP;

24 – Portaria nº 467, de 12 de setembro de 2006 – 
Leste Sul Telecomunicações Ltda., no município de Santa 
Cruz das Palmeiras – SP;

25 – Portaria nº 468, de 12 de setembro de 2006 – 
Rádio Vera Ltda., no município de São José dos Quatro 
Marcos – MT;

26 – Portaria nº 469, de 12 de setembro de 2006 
– 102,3 FM Comunicação Ltda., no município de Firmi-
nópolis – GO;

27 – Portaria nº 470, de 12 de setembro de 2006 
– Barrinha Comunicações Ltda., no município de Barri-
nha – SP;

28 – Portaria nº 471, de 12 de setembro de 2006 
– Sistema Integrado de Comunicação Ltda., no muni-
cípio de Peixoto de Azevedo – MT;

29 – Portaria nº 472, de 12 de setembro de 2006 
– Sistema Integrado de Comunicação Ltda., no muni-
cípio de Comodoro – MT; e

30 – Portaria nº 622, de 21 de setembro de 2006 
– Rádio Difusora de Catanduva Ltda., no município de 
Novo Horizonte – SP.

Brasília 13 de junho de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.
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MC Nº 475 EM

Brasília, 18 de setembro de 2006

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 44/2001-SSR/
MC, com vistas à implantação de uma estação de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada, no Muni-
cípio de Comodoro, Estado de Mato Grosso.

2.  A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e suas 
alterações, depois de analisar a documentação de habi-
litação 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 específi-
ca de radiodifusão, concluiu que o Sistema Integrado de 
Comunicação Ltda., (Processo nº 53670.001283/2001) 
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos ter-
mos 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, – Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 472, DE 12 DE SETEMBRO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do 
Regulamento dos 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 1.720, 
de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que 
consta do Processo nº 53670.001283/2001, Concor-
rência nº 44/2001-SSR/MC, resolve.

Art. 1º Outorgar permissão ao Sistema Integra-
do de Comunicação Ltda., para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Mu-
nicípio de Comodoro, Estado de Mato Grosso.

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 ternos 
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. – Hélio Costa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 132, DE 2009 

(Nº 960/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio e TV Maíra Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Acrelândia, Estado do Acre.

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

taria nº 479 de 12 de setembro de 2006, que outorga 
permissão à Rádio e TV Maíra Ltda. para explorar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Acrelândia, Estado do Acre.

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

MENSAGEM N° 383, DE 2008

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 Comuni-
cações, permissões às entidades abaixo relacionadas 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em fre-
qüência mudulada, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 474, de 12 de setembro de 2006 
– 102,3 FM Comunicação Ltda., no município de Au-
rilândia – GO;

2 – Portaria nº º479, de 12 de setembro de 2006 – Rá-
dio e TV Maíra Ltda., no município de Acrelândia – AC;

3 – Portaria nº 482, de 13 de setembro de 2006 
– Cebelwam Comunicação e Consultoria Ltda., no 
município de Água Branca – PI;

4 – Portaria nº 483, de 13 de setembro de 2006 
– Folha Popular Ltda., no município de Sítio Novo do 
Tocantins – TO;

5 – Portaria nº 486, de 13 de setembro de 2006 
– Sistema Radiodifusão de Sertãozinho Ltda., no mu-
nicípio de Bebedouro – SP;

6 – Portaria nº 488, de 13 de setembro de 2006 – 
Rádio Capelista Ltda., no município de Pinhais – PR;

7 – Portaria nº 489, de 13 de setembro de 2006 – 
102,3 FM Comunicação Ltda., no município de Santo 
Amônio do Descoberto – GO;

8 – Portaria nº 491, de 13 de setembro de 2006 
– Rádio Arco-Iris FM Ltda., no município de Santa Vi-
tória do Palmar – RS;

9 – Portaria nº 497, de 13 de setembro de 2006 – Rádio 
Sem Fronteiras FM Ltda., no município de Sarandi – RS;

10 – Portaria nº 499, de 13 de setembro de 2006 
– CNC.BR – Centro Nacional de Comunicações Ltda., 
no município de Corumbá – MS;

11 – Portaria nº 500, de 13 de setembro de 2006 
– Rádio Cidade FM de Sumé Ltda., no município de 
Sumé – PB;

12 – Portaria nº 501, de 13 de setembro de 2006 – 
Rádio Bayeux Ltda., no município de Puxinanã – PB;

13 – Portaria nº 503, de 13 de setembro de 2006 
– Eco FM Ltda., no município de São Benedito – CE;

14 – Portaria nº 505, de 13 de setembro de 2006 – 
Fundação João XXIII, no município de Itaiópolis – SC;

15 – Portaria nº 508, de 13 de setembro de 2006 
– Cebelwam Comunicação e Consultoria Ltda., no mu-
nicípio de Regeneração – PI;

16 – Portaria nº 509, de 13 de setembro de 2006 
– Editora Diário da Amazônia S/C Ltda., no município 
de Costa Marques – RO;

17 – Portaria nº 510, de 13 de setembro de 2006 
– Sistema Plug de Comunicações Ltda., no município 
de Bom Jesus – RS;

18 – Portaria nº 512, de 13 de setembro de 2006 
– Rede União de Rádio e Televisão do Pará Ltda., no 
município de Aveiro – PA;

19 – Portaria nº 515, de 13 de setembro de 2006 
– SPC – Sistema Paraense de Comunicações Ltda., 
no município de São Luís do Paraitinga – SP;

20 – Portaria nº 516, de 13 de setembro de 2006 
– Sistema de Comunicação Martins & Cecchini Ltda., 
no município de Sales Oliveira – SP;

21 – Portaria nº 517, de 13 de setembro de 2006 
– Empresa de Radiodifusão Agua Doce Ltda., no mu-
nicípio de Calçoene – AP;

22 – Portaria nº 520, de 13 de setembro de 2006 – 
Auto Cap – Comunicações, Indústria e Comércio de Petró-
leo e Derivados Ltda., no município de Normandia – RR;

23 – Portaria nº 521, de 13 de setembro de 2006 
– Rádio Portal da Costa Oeste S/C Ltda., no município 
de Santa Helena – PR;

24 – Portaria nº 522, de 13 de setembro de 2006 
– Rádio Cultura de Arvorezinha Ltda., no município de 
Anta Gorda – RS;

25 – Portaria nº 523, de 13 de setembro de 2006 – Au-
rora Comunicações Ltda., no município de Aurora – CE;

26 – Portaria nº 526, de 13 de setembro de 2006 
– Rádio São Francisco de Borja Ltda., no município de 
São Borja – RS;

27 – Portaria nº 528, de 13 de setembro de 2006 
– TV Mucuripe Ltda., no município de Crateús – CE;

28 – Portaria nº 529, de 13 de setembro de 2006 
– Mega Canal de Catanduva Ltda., no município de 
Santa Adélia – SP;

29 – Portaria nº 532, de 13 de setembro de 2006 
– Continental Comunicações Ltda., no município de 
Carlinda – MT; e

30 – Portaria nº 536, de 13 de setembro de 2006 
– Plus Radiodifusão Ltda., no município de Passo de 
Torres – SC.

Brasília 13 junho de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.
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MC Nº 480 EM

Brasília, 18 de setembro de 2006

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 1/2001-SSR/
MC, com vistas à implantação de uma estação de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada, no Muni-
cípio de Acrelândia, Estado do Acre.

2.  A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e suas 
alterações, depois de analisar a documentação de habili-
tação 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 específica de 
radiodifusão, concluiu que a Rádio e TV Maíra Ltda. (Pro-
cesso nº 53630.000143/2001) obteve a maior pontuação 
do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, 
tornando-se assim, 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 como § 3º do artigo 223 
da Constituição Federal, o ato de outorga somente produzi-
rá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, 
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 479, DE 12 DE SETEMBRO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 
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 1.720, 
de 28 de novembro de 1995 e, tendo em vista o que 
consta do Processo nº 53630.000143/2001, Concor-
rência nº 1/2001–SSR/MC e do Parecer/Conjur/MC/
Jsn/Nº 1102–2.29/2006, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Rádio e TV Maíra Ltda., 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no Município de Acrelândia, Estado do Acre.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada.

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

Art. 3º O contrato decorrente dessa permissão 
deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a con-
tar da data de publicação da deliberação de que trata 
o artigo anterior.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 133, DE 2009 

(Nº 961/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão 
à Folha Popular Ltda. para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Sítio Novo do To-
cantins, Estado do Tocantins.

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

taria nº 483, de 13 de setembro de 2006, que outorga 
permissão à Folha Popular Ltda. para explorar por 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
Sítio Novo do Tocantins, Estado do Tocantins.

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

MENSAGEM N° 383, DE 2008

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 Comuni-
cações, permissões às entidades abaixo relacionadas 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em fre-
qüência mudulada, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 474, de 12 de setembro de 2006 – 
102,3 FM Comunicação Ltda., no município de Aurilân-
dia – GO;

2 – Portaria nº 479, de 12 de setembro de 2006 – Rá-
dio e TV Maíra Ltda., no município de Acrelândia – AC;

3 – Portaria nº 482, de 13 de setembro de 2006 
– Cebelwam Comunicação e Consultoria Ltda., no mu-
nicípio de Água Branca – PI;

4 – Portaria nº 483, de 13 de setembro de 2006 
– Folha Popular Ltda., no município de Sítio Novo do 
Tocantins – TO;

5 – Portaria nº 486, de 13 de setembro de 2006 
– Sistema Radiodifusão de Sertãozinho Ltda., no mu-
nicípio de Bebedouro – SP;

6 – Portaria nº 488, de 13 de setembro de 2006 – 
Rádio Capelista Ltda., no município de Pinhais – PR;

7 – Portaria nº 489, de 13 de setembro de 2006 
– 102,3 FM Comunicação Ltda., no município de Santo 
Anônio do Descoberto – GO;

8 – Portaria nº º91, de 13 de setembro de 2006 – 
Rádio Arco-Iris FM Ltda., no município de Santa Vitória 
do Palmar – RS;

9 – Portaria n° 497, de 13 de setembro de 2006 – Rádio 
Sem Fronteiras FM Ltda., no município de Sarandi – RS;

10 – Portaria nº 499, de 13 de setembro de 2006 
– CNC.BR – Centro Nacional de Comunicações Ltda., 
no município de Corumbá – MS;

11 – Portaria n 500, de 13 de setembro de 2006 – 
Rádio Cidade FM de Sumé Ltda., no município de Sumé 
– PB;

12 – Portaria nº 501, de 13 de setembro de 2006 – 
Rádio Bayeux Ltda., no município de Puxinanã – PB;

13 – Portaria nº 503, de 13 de setembro de 2006 
– Eco FM Ltda., no município de São Benedito – CE;

14 – Portaria nº 505, de 13 de setembro de 2006 – 
Fundação João XXIII, no município de Itaiópolis – SC;

15 – Portaria nº 508, de 13 de setembro de 2006 
– Cebelwam Comunicação e Consultoria Ltda., no mu-
nicípio de Regeneração – PI;

16 – Portaria nº 509, de 13 de setembro de 2006 
– Editora Diário da Amazônia S/C Ltda., no município de 
Costa Marques – RO;

17 – Portaria nº 510, de 13 de setembro 
de 2006 – Sistema Plug de Comunicações Ltda., 
no município de Bom Jesus – RS;

18 – Portaria nº 512, de 13 de setembro de 2006 
– Rede União de Rádio e Televisão do Pará Ltda., no 
município de Aveiro – PA;

19 – Portaria nº 515, de 13 de setembro de 2006 
– SPC – Sistema Paraense de Comunicações Ltda., no 
município de São Luís do Paraitinga – SP;

20 – Portaria nº 516, de 13 de setembro de 2006 – 
Sistema de Comunicação Martins & Cecchini Ltda., no 
município de Sales Oliveira – SP;

21 – Portaria nº 517, de 13 de setembro de 2006 – 
Empresa de Radiodifusão Água Doce Ltda., no município 
de Calçoene – AP;

22 – Portaria nº 520, de 13 de setembro de 2006 – 
Auto Cap – Comunicações, Indústria e Comércio de Petró-
leo e Derivados Ltda., no município de Normandia – RR;

23 – Portaria nº 521, de 13 de setembro de 2006 
– Rádio Portal da Costa Oeste S/C Ltda., no município 
de Santa Helena – PR;

24 – Portaria nº 522, de 13 de setembro de 2006 
– Rádio Cultura de Arvorezinha Ltda., no município de 
Anta Gorda – RS;

25 – Portaria nº 523, de 13 de setembro de 2006 – Au-
rora Comunicações Ltda., no município de Aurora – CE;

26 – Portaria nº 526, de 13 de setembro de 2006 
– Rádio São Francisco de Boda Ltda., no município de 
São Boda – RS;

27 – Portaria nº 528, de 13 de setembro de 2006 – 
TV Mucuripe Ltda., no município de Crateús – CE;

28 – Portaria nº 529, de 13 de setembro de 2006 – 
Mega Canal de Catanduva Ltda., no município de Santa 
Adélia – SP;

29 – Portaria nº 532, de 13 de setembro de 2006 – 
Continental Comunicações Ltda., no município de Car-
linda – MT; e

30 – Portaria nº 536, de 13 de setembro de 2006 – 
Plus Radiodifusão Ltda., no município de Passo de Torres 
– SC.

Brasília, 13 de junho de 2008. Luiz Inácio Lula 
da Silva.
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MC Nº 549 EM

Brasília, 22 de setembro de 2006

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 48/2001-SSR/
MC, com vistas à implantação de uma estação de radio-
difusão sonora em freqüência modulada, no Município 
de Sítio Novo do Tocantins, Estado do Tocantins.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação 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 legisla-
ção específica de radiodifusão, concluiu que a Folha 
Popular Ltda., (Processo nº 53670.001410/2001) ob-
teve a maior pontuação do valor ponderado, nos ter-
mos estabelecidos pelo Edital, tomando-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, – Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 483, DE 13 DE SETEMBRO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do 
Regulamento dos 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 1.720, 
de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que 
consta do Processo nº 53670.001410/2001, Concor-
rência nº 48/2001-SSR/MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Folha Popular Ltda., 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, no Município de Sítio Novo do To-
cantins, Estado do Tocantins.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, 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. – Hélio Costa.

    279ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2009



06842 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2009MARÇO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL280



Março de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 06843     281ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2009



06844 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2009MARÇO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL282



Março de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 06845     283ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2009



06846 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2009MARÇO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL284



Março de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 06847 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 134, DE 2009 

(Nº 962/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio Capelista Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Pinhais, Estado do Paraná.

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

taria nº 488 de 13 de setembro de 2006, que outorga 
permissão à Rádio Capelista Ltda. para explorar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Pinhais, Estado do Paraná.

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

MENSAGEM Nº 383, DE 2008

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 Comunica-
ções, permissões às entidades abaixo relacionadas para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviços de radiodifusão sonora em freqüência 
mudulada, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 474, de 12 de setembro de 2006 – 102,3 
FM Comunicação Ltda., no município de Aurilândia – GO;

2 – Portaria nº 479, de 12 de setembro de 2006 – Rá-
dio e TV Maíra Ltda., no município de Acrelândia – AC;

3 – Portaria ng 482, de 13 de setembro de 2006 – 
Cebelwam Comunicação e Consultoria Ltda., no muni-
cípio de Água Branca – PI;

4 – Portaria nº 483, de 13 de setembro de 2006 
– Folha Popular Ltda., no município de Sítio Novo do 
Tocantins – TO;

5 – Portaria nº 486, de 13 de setembro de 2006 – 
Sistema Radiodifusão de Sertãozinho Ltda., no município 
de Bebedouro – SP;

6 – Portaria nº 488, de 13 de setembro de 2006 – 
Rádio Capelista Ltda., no município de Pinhais – PR;

7 – Portaria nº 489, de 13 de setembro de 2006 – 
102,3 FM Comunicação Ltda., no município de Santo 
Anônio do Descoberto – GO;

8 – Portaria nº 491, de 13 de setembro de 2006 – 
Rádio Arco-íris FM Ltda., no município de Santa Vitória 
do Palmar – RS;

9 – Portaria nº 497, de 13 de setembro de 2006 – Rádio 
Sem Fronteiras FM Ltda., no município de Sarandi – RS;

10 – Portaria nº 499, de 13 de setembro de 2006 – 
CNC.BR – Centro Nacional de Comunicações Ltda., no 
município de Corumbá – MS;

11 – Portaria nº 500, de 13 de setembro de 2006 
– Rádio Cidade FM de Sumé Ltda., no município de 
Sumé – PB;

12 – Portaria nº 501, de 13 de setembro de 2006 – 
Rádio Bayeux Ltda., no município de Puxinanã – PB;

13 – Portaria nº 503, de 13 de setembro de 2006 – 
Eco FM Ltda., no município de São Benedito – CE;

14 – Portaria nº 505, de 13 de setembro de 2006 – 
Fundação João XXIII, no município de Itaiópolis – SC;

15 – Portaria nº 508, de 13 de setembro de 2006 
– Cebelwam Comunicação e Consultoria Ltda., no mu-
nicípio de Regeneração – PI;

16 – Portaria nº 509, de 13 de setembro de 2006 
– Editora Diário da Amazônia S/C Ltda., no município 
de Costa Marques – RO;

17 – Portaria nº 510, de 13 de setembro de 2006 
– Sistema Plug de Comunicações Ltda., no município 
de Bom Jesus – RS;

18 – Portaria nº 512, de 13 de setembro de 2006 
– Rede União de Rádio e Televisão do Pará Ltda., no 
município de Aveiro – PA;

19 – Portaria nº 515, de 13 de setembro de 2006 
– SPC – Sistema Paraense de Comunicações Ltda., 
no município de São Luís do Paraitinga – SP;

20 – Portaria nº 516, de 13 de setembro de 2006 
– Sistema de Comunicação Martins & Cecchini Ltda., 
no município de Sales Oliveira – SP;

21 – Portaria nº 517, de 13 de setembro de 2006 
– Empresa de Radiodifusão Água Doce Ltda., no mu-
nicípio de Calçoene – AP;

22 – Portaria nº 520, de 13 de setembro de 2006 – 
Auto Cap – Comunicações, Indústria e Comércio de Petró-
leo e Derivados Ltda., no município de Normandia – RR;

23 – Portaria nº 521, de 13 de setembro de 2006 
– Rádio Portal da Costa Oeste S/C Ltda., no município 
de Santa Helena – PR;

24 – Portaria nº 522, de 13 de setembro de 2006 
– Rádio Cultura de Arvorezinha Ltda., no município de 
Anta Gorda – RS;

25 – Portaria nº 523, de 13 de setembro de 2006 – Au-
rora Comunicações Ltda., no município de Aurora – CE;

26 – Portaria nº 526, de 13 de setembro de 2006 
– Rádio São Francisco de Boda Ltda., no município de 
São Boda – RS;

27 – Portaria nº 528, de 13 de setembro de 2006 
– TV Mucuripe Ltda., no município de Crateús – CE;

28 – Portaria n2 529, de 13 de setembro de 2006 
– Mega Canal de Catanduva Ltda., no município de 
Santa Adélia – SP;

29 – Portaria nº 532, de 13 de setembro de 2006 
– Continental Comunicações Ltda., no município de 
Carlinda – MT; e

30 – Portaria nº 536, de 13 de setembro de 2006 – 
Plus Radiodifusão Ltda., no município de Passo de Tor-
res – SC.

Brasília, 13 de junho de 2008. Luiz Inácio Lula 
da Silva.
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MC Nº 533 EM

Brasília, 22 de setembro de 2006

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 91/2000-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
Município de Pinhais, Estado do Paraná.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação 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 legisla-
ção específica de radiodifusão, concluiu que a Rádio 
Capelista Ltda., (Processo nº 53740.000791/2000) 
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, – Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 488, DE 13 DE SETEMBRO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do 
Regulamento dos 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 1.720, 
de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que 
consta do Processo nº 53740.000791/2000, Concor-
rência nº 91/2000-SSR/MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Capelista 
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no município de Pinhais, 
Estado do Paraná.

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. – Hélio Costa.
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(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática. – decisão terminativa)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 135, DE 2009 

(Nº 963/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão à 
102,3 FM Comunicação Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada na cidade de Santo Antônio 
do Descoberto, Estado de Goiás.

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

ria nº 489 de 13 de setembro de 2006, que outorga per-
missão à 102,3 FM Comunicação Ltda. para explorar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Santo Antônio do Descoberto, Estado de Goiás.

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

MENSAGEM N° 383, DE 2008

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 Comuni-
cações, permissões às entidades abaixo relacionadas 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em fre-
qüência mudulada, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 474, de 12 de setembro de 2006 
– 102,3 EM Comunicação Ltda., no município de Auri-
lândia – GO;

2 – Portaria nº 479, de 12 de setembro de 2006 Rá-
dio e TV Maíra Ltda., no município de Acrelândia – AC;

3 – Portaria nº 482, de 13 de setembro de 2006  
Cebelwam Comunicação e Consultoria Ltda., no mu-
nicípio de Água Branca – PI;

4 – Portaria nº 483, de 13 de setembro de 2006 
– Folha Popular Ltda., no município de Sítio Novo do 
Tocantins – TO;

5 – Portaria nº 486, de 13 de setembro de 2006 
Sistema Radiodifusão de Sertãozinho Ltda., no muni-
cípio de Bebedouro – SP;

6 – Portaria nº 488, de 13 de setembro de 2006 
Rádio Capelista Ltda., no município de Pinhais – PR;

7 – Portaria nº 489, de 13 de setembro de 2006 
102,3 FM Comunicação Ltda., no município de Santo 
Anônio do Descoberto – GO;

8 – Portaria nº 491, de 13 de setembro de 2006 
Rádio Arco-íris FM Ltda., no município de Santa Vitó-
ria do Palmar – RS;

9 – Portaria nº 497, de 13 de setembro de 2006 
Rádio Sem Fronteiras FM Ltda., no município de Sa-
randi – RS;

10 – Portaria nº 499, de 13 de setembro de 2006 
– CNC.BR – Centro Nacional de Comunicações Ltda., 
no município de Corumbá – MS;

11 – Portaria nº 500, de 13 de setembro de 2006 
Rádio Cidade FM de Sumé Ltda., no município de 
Sumé – PB;

12 – Portaria nº 501, de 13 de setembro de 2006 
Rádio Bayeux Ltda., no município de Puxinanã – PB;

13 – Portaria nº 503, de 13 de setembro de 2006 
Eco FM Ltda., no município de São Benedito – CE;

14 – Portaria nº 505, de 13 de setembro de 2006  
Fundação João XXIII, no município de Itaiópolis – SC;

15 – Portaria nº 508, de 13 de setembro de 2006  
Cebelwam Comunicação e Consultoria Ltda., no mu-
nicípio de Regeneração – PI;

16 – Portaria nº 509, de 13 de setembro de 2006  
Editora Diário da Amazônia S/C Ltda., no município de 
Costa Marques – RO;

17 – Portaria nº 510, de 13 de setembro de 2006 
– Sistema Plug de Comunicações Ltda., no município 
de Bom Jesus – RS;

18 – Portaria nº 512, de 13 de setembro de 2006  
Rede União de Rádio e Televisão do Pará Ltda., no 
município de Aveiro – PA;

19 – Portaria nº 515, de 13 de setembro de 2006 
– SPC – Sistema Paraense de Comunicações Ltda., 
no município de São Luís do Paraitinga – SP;

20 – Portaria nº 516, de 13 de setembro de 2006  
Sistema de Comunicação Martins & Cecchini Ltda., no 
município de Sales Oliveira – SP;

21 – Portaria nº 517, de 13 de setembro de 2006 
Empresa de Radiodifusão Água Doce Ltda., no muni-
cípio de Calçoene – AP;

22 – Portaria nº 520, de 13 de setembro de 2006 Auto 
Cap – Comunicações, Indústria e Comércio de Petróleo e 
Derivados Ltda., no município de Normandia – RR;

23 – Portaria nº 521, de 13 de setembro de 2006 
Rádio Portal da Costa Oeste S/C Ltda., no município 
de Santa Helena – PR;

24 – Portaria nº 522, de 13 de setembro de 2006  
Rádio Cultura de Arvorezinha Ltda., no município de 
Anta Gorda – RS;

25 – Portaria nº 523, de 13 de setembro de 2006  Au-
rora Comunicações Ltda., no município de Aurora – CE;

26 – Portaria nº 526, de 13 de setembro de 2006  
Rádio São Francisco de Boda Ltda., no município de 
São Boda – RS;

27 – Portaria n4 528, de 13 de setembro de 2006 
– TV Mucuripe Ltda., no município de Crateús – CE;

28 – Portaria nº 529, de 13 de setembro de 2006 
– Mega Canal de Catanduva Ltda., no município de 
Santa Adélia – SP;

29 – Portaria nº 532, de 13 de setembro de 2006 
– Continental Comunicações Ltda., no município de 
Carlinda – MT; e

30 – Portaria nº 536, de 13 de setembro de 2006  
Plus Radiodifusão Ltda., no município de Passo de 
Torres – SC.

Brasília, 13 de junho de 2008. Luiz Inácio Lula 
da Silva.
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MC Nº 543 EM

Brasília, 22 de setembro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e 

regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-
se a publicação da Concorrência nº 39/2001-SSR/MC, 
com vistas à implantação de uma estação de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada, no Município de 
Santo Antônio do Descoberto, Estado de Goiás.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação 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 
específica de radiodifusão, concluiu que a 102,3 FM 
Comunicação Ltda., (Processo nº 53670.001122/2001) 
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim, 
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 artigo 
223 da Constituição Federal, o ato de outorga somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referi-
do ato.

Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 489, DE 13 DE SETEMBRO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 
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 1.720, 
de 28 de novembro de 1995 e, tendo em vista o que 
consta do Processo nº 53670.001122/2001, Concor-
rência nº 39/2001–SSR/MC e do Parecer/Conjur/MC/
JSN/nº 0946–2.29/2006, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à 102,3 FM Comu-
nicação Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no Município de Santo 
Antônio do Descoberto, Estado de Goiás.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada.

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

Art. 3º O contrato decorrente dessa permissão 
deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a con-
tar da data de publicação da deliberação de que trata 
o artigo anterior.

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

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO 
DA “102,3 FM COMUNICAÇÃO LTDA”
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 136, DE 2009 

(Nº 1.150/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga concessão 
à Fundação de Radiodifusão Ermindo Fran-
cisco Roveda para executar serviço de ra-
diodifusão de sons e imagens na cidade de 
União da Vitória, Estado do Paraná.

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

creto s/nº de 25 de junho de 2002, que outorga con-
cessão à Fundação de Radiodifusão Ermindo Francis-
co Roveda para executar, por 15 (quinze) anos, sem 

direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de 
sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, 
na cidade de União da Vitória, Estado do Paraná.

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

MENSAGEM Nº 715, DE 2008

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, acompanhada de Exposição de 
Motivo do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, 
a concessão outorgada à Fundação de Radiodifusão 
Ermindo Francisco Roveda para executar, pelo prazo 
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de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusiva-
mente educativos, na cidade de União da Vitória, Estado 
do Paraná, constante do inciso II do art. 1º do Decreto 
de 25 de junho de 2002, publicado no Diário Oficial da 
União do dia 26 de junho de 2002.

Brasília, 18 de setembro de 2008. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 210 2008

Brasília, 2 de abril de 2008

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

Processos 53000.034118/2003 e 53000.003403/2001, 
que tratam de outorga concessão à Fundação de Ra-
diodifusão Ermindo Francisco Roveda, para executar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins 
exclusivamente educativos, no Município de União da 
Vitória, Estado do Paraná, nos termos do Decreto de 
25 de junho de 2002, publicado no Diário Oficial da 
União do dia 26 subsequente.

2. Após o encaminhamento dos autos ao Congresso 
Nacional, foram apresentados documentos a esta Pasta, 
que motivaram a necessidade de reexame dos mesmos.

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. Ademais, a Requerente fez prova de sua regu-
laridade junto ao Ministério Público do Estado do Para-
ná, juntando aos autos homologação por sentença de 
composição havida entre as partes, com o consequente 
arquivamento da Ação Declaratória em curso na Co-
marca Cível de União da Vitória, daquele Estado.

5. E, no tocante ao Mandado de Segurança, em 
curso no STJ, impetrado contra este Ministro, foi junta-
da, também, homologação de desistência do mesmo, 
tendo, inclusive, tal feito transitado em julgado.

6. Isto posto, retorno os autos à consideração de 
Vossa Excelência, esclarecendo que, nos termos do § 
3º do art. 223 da Constituição Federal, o ato de outor-
ga somente produzirá efeitos legais após deliberação 
do Congresso Nacional, para onde solicito seja enca-
minhado o referido ato, acompanhado dos processos 
correspondentes, para que, se for o caso, seja dado 
prosseguimento ao feito.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa. 
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 86 a 136, de 
2009, que acabam de ser lidos, tramitarão com prazo 
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, e da Resolução nº 1, 
de 2007, do Senado Federal, os Projetos lidos serão 
apreciados terminativamente pela Comissão de Ciên-
cia, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, 
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.

Sobre a mesa, ofício do Presidente da Câmara 
dos Deputados que passo a ler.

É lido o seguinte:

Of. nº 366/2009/SGM/P

Brasília, 24 de março de 2009

Assunto: Encaminhamento de ofícios referentes 
a Comissões Mistas do Congresso Nacional.

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, em anexo, os 

ofícios 223, 226 e 228 de 2009, todos do Bloco Parla-
mentar PMDB, PTB, PSC, PTC, referentes à indicações 
para a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização, e para a Comissão Mista Permanente 
sobre Mudanças Climáticas.

Atenciosamente, – Michel Temer, Presidente.

OF/GAB/Nº 223

Brasília, 24 de março de 2009

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a gentileza de tornar sem 

efeito, a indicação do nome do Deputado Eunício Olivei-
ra para integrar, na qualidade de Suplente, a Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 
por meio do Ofício nº 167/2009, desta Liderança.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro-
testos de estima e elevada consideração. – Deputado 
Henrique Eduardo Alves, Líder do Bloco.

OF/GAB/I/Nº 226

Brasília, 24 de março de 2009

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Flávio Bezerra deixa de integrar, na qualidade de Su-
plente, a Comissão Mista Permanente sobre Mudan-
ças Climáticas.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Henrique 
Eduardo Alves, Líder do Bloco. 

OF/GAB/I/Nº 238

Brasília, 24 de março de 2009

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a gentileza de tornar 

sem efeito a indicação do nome do Deputado Pedro Cha-
ves para integrar, na qualidade de Suplente, a Comisão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 
por meio do Ofício nº 167/2009, desta Liderança.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro-
testos de estima e elevado consideração. – Deputado 
Henrique Eduardo Alves, Líder do Bloco.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

OF/GAB/I/Nº 241

Brasília, 24 de março de 2009

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Leandro Vilela passa a participar, na qualidade de 
Suplente, da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração – Deputado Henrique 
Eduardo Alves, Líder do Bloco.

OF/GAB/I/Nº 248

Brasília, 25 de março de 2009

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Eunício Oliveira passa a participar, na qualidade de 
Suplente, da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Henrique 
Eduardo Alves, Líder do Bloco.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.

Sobre a mesa, comunicações que passo a ler.

São lidas as seguintes:

OF. GLPMDB nº 83/2009

Brasília, 25 de março de 2009

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a Vossa Exce-

lência a retirada da titularidade do Senador Geraldo 
Mesquita Júnior – PMDB/AC, das Comissões: Comissão 
de Assuntos Sociais – CAS; Comissão de Educação – 
CE e de Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa – CDH.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Renan 
Calheiros, Líder do PMDB.
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Ofício nº 54/09 – GSGMJ

Brasília, 20 de março de 2009

Senhor Presidente,
Como Membro da Representação Brasileira no 

Parlamento do Mercosul, encaminho-lhe relatório de 
viagem, referente à XVI Sessão do Parlamento do 
Mercosul, realizada no dia 16 e 17 de março de 2009, 
na cidade de Montevidéu, Uruguai.

Atenciosamente, Senador Geraldo Mesquita 
Júnior, PMDB – AC.

RELATÓRIO DE VIAGEM

SESSÃO PREPARATÓRIA DO PARLAMENTO  
DO MERCOSUL

MONTEVIDÉU, 16 E 17 DE MARÇO DE 2009

Realizou-se, em 16 e 17 de março de 2009, a XVI 
Sessão do Parlamento do Mercosul, em Montevidéu, 
República Oriental do Uruguai.

A delegação brasileira foi composta pelos se-
guintes parlamentares: Senadores Aloizio Mercadante, 
Romeu Tuma, Geraldo Mesquita Júnior, Inácio Arruda, 
Pedro Simon, Neuto de Conto, Sérgio Zambiasi e Efraim 
Morais. Deputados: Dr. Rosinha, Cláudio Diaz, Renato 
Molling, George Hilton e Celso Russomano.

Primeiro dia: 16 de março, segunda-feira
As atividades tiveram início segunda-feira, às 

10 horas, com reunião da Mesa Diretora, no Edifício 
Mercosul. Na ocasião, foi analisado a ata da reunião 
anterior da Mesa Diretora, realizada em 05 de março 
último, em Buenos Aires. O Vice-Presidente pelo Brasil, 
Dr. Rosinha, explicou que o Chanceler Celso Amorim 
não poderia estar presente a essa reunião plenária do 
Parlamento para apresentar o relatório da Presidência 
Pro Tempore brasileira, por estar acompanhado o Pre-
sidente Lula em visita oficial a Washington.

Sobre as propostas de Representação Cidadã 
em tramitação nesse momento, o grupo de parlamen-
tares que já trabalha sobre o tema é mantido com: Dr. 
Rosinha (Brasil), Mariano West (Argentina), Modesto 
Guggiari e Alfonso González Nuñez (Paraguai) e Ro-
berto Conde (Uruguai), ao qual outros parlamentares 
podem ser agregados. Um grupo técnico é constituído 
com os seguintes especialistas: Oscar Casal, Marce-
lo Zero, Alejandro Perotti, Maria Claudia Drummond, 
Francisco Eugênio Machado Arcanjo.

Debateu-se também a realização de uma sessão 
do Parlamento em Assunção.

Em seguida é apresentado projeto de Acordo 
Politico para a Consolidação do Parlamento do MER-

COSUL, que contempla as seguintes dimensões: parla-
mentar, judicial, de governabilidade e gestão regionais, 
que deveria ser aprovado em um prazo de 30 dias. Dr. 
Rosinha propõe que os representantes do Parlamento 
levem aos Chanceleres uma sugestão para que inclu-
am na Declaração final da próxima Reunião de Cúpula, 
parágrafo sobre a consolidação e aprofundamento do 
processo de integração, com as três dimensões prio-
ritárias, já mencionadas acima.

O debate dos documentos passou então à esfera 
dos grupo de parlamentares já designado, com o apoio 
técnico do grupo de assessores.

A próxima reunião da Mesa Diretora será em 
Assunção, em 16 e 17 de abril. A próxima sessão ple-
nária do Parlamento do Mercosul será realizada nos 
dias 27 e 28 de abril, com pauta prévia, que dentre 
outros assuntos, discutirá a proposta de proporciona-
lidade eleitoral e questões pertinentes aos tribunais 
do Mercosul.

O representante da Venezuela manifestou seu 
apoio à proposta de pauta acima referida. Solicitou 
seja acrescentada à agenda de Assunção o tema da 
incorporação da Venezuela ao Mercosul, pois haverá 
eleições gerais na Venezuela em dezembro de 2010.

Dr. Rosinha propos que um documento seja en-
viado a todos os Congressos Nacionais e Chancelarias 
cancelando o convênio do Parlamento do Mercosul 
com a União de Parlamentares do Mercosul e desau-
torizando o uso do nome Parlasur.

A reunião foi encerrada às 12:24 hs.
No período matutino foram realizadas reuniões 

das comissões de Assuntos Internos e Orçamento, 
Direitos Humanos, Segurança e Defesa Nacional e 
de Diagnóstico. Às 14:00 hs foi realizada reunião da 
Comissão Externa da Eurolat.

A Comissão de Assuntos Internos debateu a 
questão da adoção de normas sobre gênero para a 
integração do Parlamento. Além disso, foi prorrogado o 
prazo para propostas de emendas ao Projeto de Códi-
go de Ética do Parlamento, em exame pela Comissão. 
Foi debatido, ainda, o projeto de orçamento 2009-2010 
para o Parlamento do Mercosul, e a instituição de um 
seguro de invalidez para os funcionários. Sobre as atas 
da Mesa Diretora, foi destacada a necessidade de se 
estabelecer procedimento pelo qual a parte resolutiva 
seja lida e aprovada na mesma reunião.

Às 15:30 hs teve início a sessão plenária do Par-
lamento, no Salão dos Plenários do Edifício Mercosul. 
Foram aprovadas as seguintes atas: Ata da IV Sessão 
Extraordinária do Parlamento, de 18 de dezembro de 
2008, Ata da Sessão Preparatória de 10 de fevereiro 
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de 2009, e a Ata da V Sessão Extraordinária do Par-
lamento, de 10 de fevereiro de 2009.

Os seguintes parlamentares brasileiros fizeram 
uso da palavra: Senador Geraldo Mesquita, Deputa-
do George Hilton, Senadores Aloizio Mercadante e 
Inácio Arruda.

Foi aprovada moção do Senador Aloizio Merca-
dante para que o “debate proposto” versasse sobre a 
crise financeira e econômica mundial. Nesse contexto 
fizeram uso da palavra, além do Senador Mercadante, 
os seguintes membros da Representação Brasileira: 
Senador Inácio Arruda e Senador Pedro Simon. Foi 
aprovada Declaração, de autoria do Senado Aloizio 
Mercadante, sobre a importância da união dos países 
da região para enfrentar a crise financeira internacional, 
e para tanto foram expedidos convites aos Ministros 
de Economia e da Fazenda dos países membros e 
Venezuela para debaterem o tema na próxima sessão 
plenária do Parlamento do Mercosul, que acontecerá 
nos dias 27 e 28 de abril próximo, em Assunção, no 
Paraguai.

Em seguida, foi debatido e aprovado o Regula-
mento do Observatório da Democracia do Parlamento 
do Mercosul.

A sessão foi interrompida às 19:45hs e comuni-
cada a sua continuidade no dia seguinte.

Segundo dia: 17 de março, terça-feira

Teve início, às 8:30hs, a reunião de café da ma-
nhã oferecido peio Embaixador Regis Arslanian no 
Hotel NH Columbia.

O Presidente Aloizio Mercadante expos a situação 
das relações entre o Brasil e seus sócios do Mercosul: 
Relatou reunião realizada com as demais bancadas 
no Parlamento do Mercosul sobre o tema da represen-
tação cidadã. Os paraguaios exigem um tribunal de 
justiça eficaz e cujas decisões tenha efeito imediato 
nos demais países. O Presidente anunciou que haverá 
reunião da Mesa Diretiva em Assunção para discutir a 
questão da proporcionalidade eleitoral.

O Embaixador Régis Arslanian anunciou que 
haverá uma reunião fechada com o Chanceler do Pa-
raguai após a sua participação na sessão plenária do 
Parlamento no Edifício Mercosul. O Embaixador rela-
tou que a Comissão de Diálogo Brasil-Paraguai, sobre 
Itaipu, se reuniu quatro vezes. Na reunião realizada na 
Costa do Suauípe ficou decidido que haveria encontros 
ministeriais para discutiras questões com o Paraguai. 
Em resumo, as primeiras dessas reuniões apresenta-
ram os seguintes resultados: em 26 de janeiro último, 
o Brasil apresentou proposta concreta constando de 
três pilares: um deles, relativo à quota não usada de 

energia pelo Paraguai, que aquele país não usa, mas 
é obrigado a vender ao Brasil. Foi oferecida a oportu-
nidade de dobrar o fator de multiplicação de 5.1 para 
10.2, mais os royalties: de 115 para 230 milhões de 
dólares. O segundo pilar seria a criação de um Fun-
do de Desenvolvimento Regional a fundo perdido, de 
100 milhões de dólares anuais. O terceiro é uma linha 
de financiamento ultrapassando 500 milhões de dó-
lares, valor estimado da construção de uma linha de 
transmissão de energia de Itaipu para Assunção e até 
a presente data ainda não houve uma resposta para-
guaia para tais propostas.

Abordou-se, em seguida, a questão da sucessão 
das autoridades da Representação Brasileira, tendo 
sido proposta a continuação do Senador Aloizio Mer-
cadante como presidente da Representação e do De-
putado Dr. Rosinha como Vice-Presidente brasileiro 
do Parlamento do Mercosul, até a primeira semana 
de maio de 2009.

A reunião encerrou-se às 09:45hs.
Em seguida, a representação brasileira dirigiu-se 

ao Edifício Mercosul, para a continuação da XVI Ses-
são Plenária. Esta teve início às 10 hs, com o informe 
de atividades da Presidência Pro Tempore do Paraguai 
para o primeiro semestre do ano de 2009, a cargo do 
Chanceler do Paraguai, Don Alejandro Hamed Franco, 
em cumprimento ao estipulado no art. 4º, inciso 7, do 
Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul.

O Chanceler Hamed apresentou ao Plenário o 
seu “Plano de Prioridades”, que inclui os seguintes 
objetivos:

– Impulsionar decididamente a integra-
ção energética, apoiando fortemente as tarefas 
encomendadas ao Grupo de Alto Nível para a 
Elaboração de um Programa de Cooperação 
Sul – Sul(GANASUR).

– No que diz respeito ao Focem, dar prio-
ridade às obras de infraestrutura.

– Implementar o “Fundo para as Micro, 
Pequenas e Médias Empresas do Mercosul”, 
dotando-o de recursos.

– Dinamizar a agricultura familiar através 
do fundo criado para este fim.

O Chanceler paraguaio expôs também a necessi-
dade de se criar instrumentos que ajudem a corrigir as 
assimetrias entre os Estados Partes do Mercosul.

Outra prioridade que seguirá absorvendo muita 
atenção de sua parte é a eliminação da dupla cobran-
ça da Tarifa Externa Comum (TEC) e a distribuição da 
renda aduaneira.
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Em seguida falaram os presidentes de cada de-
legação dos Estados Partes: o Parlamentar Ruperto 
Godoy, pela Argentina, o Parlamentar Aloizio Merca-
dante, pelo Brasil, o Parlamentar Alfonso González 
Núnez, pela República do Paraguai, o Parlamentar 
Roberto Conde, pelo Uruguay e, pela Delegação da 
Venezuela, o Parlamentar Calixto Ortega.

A sessão encerrou-se às 11:30hs. Era o que nos 
cabia relatar.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Paulo 
Paim, PT do Rio Grande do Sul.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Peço minha inscrição para 
uma comunicação parlamentar.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
O Secretário Executivo, Sr. José Roberto, já está au-
torizado a inscrevê-lo.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sr. Presidente 
Senador Mão Santa, peço a inscrição para falar pela 
Liderança do PSOL.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– O Dr. José Roberto, Secretário Executivo, já está a 
fazer a sua inscrição.

Há oradores inscritos.
Convidamos para usar da palavra, por permuta 

com o Senador Delcídio Amaral, do PT do Mato Grosso 
do Sul, devidamente inscrito, a Senadora Ideli Salvatti, 
Líder do Partido dos Trabalhadores e do Governo, que 
representa Santa Catarina e é professora.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Com muito orgulho, Sr. Presidente.

Boa-tarde a todos os Senadores e à população 
que nos assiste pela TV Senado. Cumprimento, ainda, 
os dignos representantes da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) que participaram, há poucos 
instantes, da sessão solene de homenagem à Campa-
nha da Fraternidade, uma campanha fantástica, que, 
todo ano, a CNBB realiza no Brasil, com temas de 
profunda relevância para o desenvolvimento e, princi-
palmente, para a defesa da cidadania, da dignidade da 
pessoa, dos seres humanos no nosso País.

Acho que hoje foi um bom dia para se fazer a 
sessão solene de homenagem à Campanha da Fra-
ternidade da CNBB, porque, hoje, estivemos também 
no Palácio do Itamaraty, onde o Presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, com a maior parte dos seus Ministros, 
apresentou o Programa “Minha Casa, Minha Vida”, que 
tem como meta a construção de um milhão de casas. 
Esse programa ousado contou com a presença não 
só das autoridades representativas do Governo, mas 
também com uma representação significativa dos mo-
vimentos populares. 

A CNBB teve forte participação, com os movi-
mentos pela moradia; a luta pela dignidade pela mo-
radia efetivamente sempre fez parte das atuações das 
comunidades eclesiais de base, das pastorais. Por-
tanto, a representação no evento do lançamento do 
programa de um milhão de casas teve essa presença 
significativa daqueles que se organizaram e que fo-
ram responsáveis – no discurso tiveram oportunidade 
de registrar – pela primeira iniciativa popular de leis, 
no País, que se concretizou na legislação que criou o 
Conselho Nacional e o Fundo Nacional de Habitação 
de Interesse Social.

Esse projeto de iniciativa popular que obteve apro-
ximadamente 1,5 milhão de assinaturas em todo o País, 
levou treze anos, como bem disse o representante do 
movimento popular na solenidade – o Congresso todo 
dizendo que era muito importante, que era um proje-
to fundamental –, levou treze anos para ser aprovado 
aqui. E exatamente a partir da criação do Conselho e 
do Fundo Nacional da Habitação de Interesse Social 
foi possível inclusive estabelecer políticas, ainda não 
as necessárias, não as suficientes para reduzir consi-
deravelmente o déficit habitacional no Brasil, mas foi 
a primeira vez que se teve uma política voltada para 
aquele segmento das população brasileira que é o 
segmento que tem o maior percentual de déficit habi-
tacional. Noventa por cento dos que não têm casa no 
Brasil estão na faixa exatamente de até três salários 
mínimos. Portanto, se qualquer política pública respon-
sável de diminuição de déficit habitacional não focar 
nessa população, não tiver medidas para permitir que 
essa população acesse a moradia, o déficit habitacional 
no Brasil vai continuar sendo grande, crescente.

Senador Paim, tem aquela história: quem casa 
quer casa, mas atualmente também as pessoas des-
casam. Então, quem casa quer casa, e quem descasa 
precisa, com a separação, muitas vezes, de outra casa. 
Então, realmente, a situação do déficit habitacional é 
algo que demanda uma política pública efetiva.

Mas ouço, com muito prazer, o Senador Pau-
lo Paim, porque depois quero detalhar as principais 
questões lançadas hoje.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Quero só 
cumprimentar V. Exª por trazer esse tema. Essa é uma 
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pauta positiva. É uma pauta para o País, para o nosso 
povo. O programa de um milhão de casas, principal-
mente para quem ganha até três salários mínimos, 
abrange todo o nosso povo trabalhador assalariado, 
a ampla maioria. Digo sem medo de errar. Sei que 
V. Exª vai aprofundar – e, ainda, a fonte geradora de 
empregos...

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Com 
certeza.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Sei que 
V. Exª dará dados e números. Quis fazer o aparte só 
para cumprimentá-la por trazer à tribuna, no início da 
sessão, esse grande investimento, essa grande inicia-
tiva do Presidente Lula e da Ministra Dilma. Parabéns 
a V. Exª.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Agra-
deço, Senador,...

Concedo o aparte, Senador César Borges. 
O Sr. César Borges (Bloco/PR – BA) – Senadora 

Ideli, quero cumprimentar também V. Exª por trazer este 
assunto. Como disse o nobre Senador Paulo Paim, é 
um momento importante. Sem sombra de dúvida, o dé-
ficit habitacional brasileiro é algo inaceitável: são mais 
de 6 milhões! Só o Estado da Bahia representa quase 
10% disso. Quando o Presidente lança um programa 
desse, mesmo num momento de crise, significa que, 
primeiro, atende a uma massa da população brasilei-
ra que precisa e tem direito à moradia, que é um dos 
direitos básicos da cidadania, assegurado até pela 
própria Constituição. Por outro lado, é uma forma de 
combater a crise, uma medida que realmente gerará 
emprego, desenvolvimento para um setor importantís-
simo que absorve muita mão de obra. E mão de obra 
do nosso operariado, talvez sem aquela qualificação 
para disputar um emprego na indústria, no setor de 
serviços. Portanto, é muito importante esse progra-
ma, e eu espero que ele tenha sucesso. Vamos torcer 
para que haja recursos suficientes, que a burocracia 
seja vencida rapidamente, a fim de que esses recursos 
cheguem e que se possa construir esse um milhão de 
casas para o trabalhador brasileiro, para o mais carente, 
para aquele que ganha até três salários mínimos, se 
possível. Sei que é difícil, não é um programa fácil: você 
precisa de terreno, precisa de infraestrutura, precisa de 
saneamento básico. E todas essas questões relativas 
à estruturação de construção de casas populares en-
volvem um esforço coletivo dos três entes federativos, 
do Governo do Estado e dos Municípios. Entretanto, é 
muito bom que haja a partida desse programa. Vamos 
torcer para que ele seja efetivado e que, na prática, 
cheguem rapidamente seus efeitos benéficos à popu-

lação brasileira. Parabenizo V. Exª e o Presidente Lula 
pelo lançamento do programa.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Agra-
deço, Senador.

Digo mais: o próprio Presidente chamou à res-
ponsabilidade o Congresso Nacional por conta de que 
nós já adotamos, já aprovamos medidas importantes. 
A própria representação do empresariado elogiou 
medidas, como foi a aprovação da modificação na le-
gislação do patrimônio de afetação, a própria criação 
do conselho e do Fundo Nacional de Habitação de 
interesse social. Na solenidade, o Presidente assinou 
medida provisória. Tem algo que ele pediu muito que 
nós olhássemos com todo o carinho, que é a questão 
da regularização fundiária. Hoje nós temos inúmeras, 
milhões de pessoas que moram em áreas em que a 
regularização do terreno – ou seja, não significa retirar 
– já permitiria todo um programa habitacional na pró-
pria área em que as famílias já estão residindo, muitas 
vezes de forma precária. Portanto, vai sobrar tarefa 
para todos nós: para Governadores, para Prefeitos, 
para o Parlamento nacional, para o setor industrial, 
para os empreendedores do setor imobiliário e para o 
movimento social, que vai continuar acompanhando e 
monitorando essa questão.

Os recursos disponibilizados pelo Governo Fe-
deral são da ordem de R$34 bilhões. É um recurso 
absolutamente significativo, considerável, sendo que 
virão diretamente da União R$26 bilhões, do Fundo de 
Garantia mais R$8,5 bilhões e do BNDES mais R$1 
bilhão. Então, é um recurso extremamente significativo, 
vultoso, que vai servir para os financiamentos. Algumas 
modificações são muito importantes, porque têm como 
objetivo central baratear os custos e as custas. Hoje, 
Senador Paim, um trabalhador com mais de 60 anos, 
ao financiar sua residência, paga 35% de seguro na 
prestação do imóvel. Veja o absurdo! Se a prestação é 
R$100,00, R$35,00 é seguro, porque ele tem 60 anos 
ou mais. Então, isso é significativamente reduzido. Hoje, 
o seguro tem uma variação entre 4,13% até 35,9% no 
valor da prestação, dependendo da faixa etária. Esse 
valor do percentual do seguro vai cair, vai se pagar de 
1,5% a, no máximo, 6,64%. Então, imagine a presta-
ção de uma pessoa já com um pouco mais de idade: 
na prestação de R$100,00, R$35,00 era seguro; com 
essa modificação, ele pagará apenas R$6,00. Ou seja, 
a prestação de R$100,00 vai cair para, no máximo, 
sessenta e poucos reais. Portanto, uma diferença sig-
nificativa só pela mudança no valor do seguro.

A questão das custas. Quando você compra um 
imóvel, quando você transaciona o imóvel, quando 
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você financia, o registro do imóvel também tem grande 
peso. Então, essa questão do registro do imóvel teve 
uma redução significativa. O fundo garantidor permite 
que a pessoa que adquire a casa, em caso de invali-
dez, ou a família, em caso de falecimento, fique com 
o imóvel. Quem paga o restante das prestações no 
caso de invalidez e no caso do falecimento? O fundo 
garantidor será exatamente para cobrir essa despe-
sa, principalmente nas faixas de menor renda, e para 
permitir que o valor da prestação geral dos imóveis 
como um todo também tenha a redução. O fundo ga-
rantidor também vai cobrir o desempregado. A pessoa 
comprou o imóvel, começou a pagá-lo e, depois de um 
ano – no mínimo são seis meses de prestação – perde 
o emprego. Aí é aquele desespero: “Como é que eu 
vou pagar a prestação? Vou perder o imóvel!” Então, o 
fundo garantidor fará a cobertura durante um período, 
variando conforme a renda das prestações até que a 
pessoa possa encontrar um novo emprego. 

Então, além dos recursos, há essas medidas para 
baratear o valor da prestação, modificando o seguro, 
modificando o custo cartorial, modificando o fundo ga-
rantidor no caso de falecimento ou desemprego. São 
medidas, portanto, extremamente benéficas, que, não 
tenho a menor dúvida, irão viabilizar para que todos 
tenhamos a capacidade de conquistar essa grande 
meta de um milhão de casas no menor prazo de tem-
po possível.

O Senador César Borges disse algo muito im-
portante: precisa-se de terreno, precisa-se de projeto. 
As Prefeituras e os Governos estaduais vão ter que se 
movimentar. O Governo inclusive abriu mão de uma 
série de recursos, fez desoneração e está pedindo aos 
Estados e Municípios que também contribuam deso-
nerando toda a cadeia produtiva, pois isso também 
vai ajudar. E cada contrapartida que um Estado ou um 
Município alocarem no programa significará ampliar o 
número de casas que poderão ser construídas o mais 
rapidamente possível. 

Portanto, a meta que está na distribuição regional 
pela carência, inclusive pelos índices do IBGE... A Minis-
tra Dilma fez uma fala muito firme no seguinte sentido... 
Ela fez esta afirmação textualmente: “Este é um progra-
ma que vai compatibilizar a prestação da casa própria 
com a capacidade de renda da população”. E este é 
o grande objetivo do programa: ao gerar a casa, gerar 
o emprego e, dessa forma, nós teremos uma medida 
eficiente de enfrentamento da crise. E a distribuição 
dessas moradias está sendo feita por renda.

É muito importante que a distribuição vá exata-
mente na linha de beneficiar mais quem mais precisa, 

quem menos ganha. Na faixa de até três salários mí-
nimos são 400 mil unidades. De três a quatro salários 
mínimos, 200 mil unidades, portanto, até quatro salá-
rios mínimos, 60% das moradias, que é exatamente 
onde a gente precisa focar. De quatro a cinco salários 
mínimos, 100 mil; de cinco a seis salários mínimos, 
100 mil. Portanto, até seis salários mínimos, são 800 
mil moradias – é a grande maioria; e de seis a dez sa-
lários mínimos, 200 mil moradias. 

E, na questão regional, tivemos também uma dis-
tribuição conforme o déficit que cada região apresenta. 
Então, a Região Sudeste, como não poderia deixar 
de ser, vai ficar com 36,4% desse total de moradias; 
em segundo lugar, vem o Nordeste, com 34,3% das 
moradias; seguido da Região Sul, com 12% – o nosso 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, Sena-
dor Paim –; a Região Norte, 10,3%; e o Centro-Oeste, 
Senadora Serys, 7%. Portanto é proporcional. É mais 
para quem ganha menos, e proporcional à população 
e à necessidade de cada região. 

Tanto a Ministra Dilma quanto o Presidente Lula 
colocaram – e foram muito claros – que esses percen-
tuais, essas metas, Estado por Estado, podem sofrer 
alteração. A alteração pode ser feita pela contrapartida 
dos Governadores e dos Prefeitos. Daí o apelo para 
que os Governadores e Prefeitos somem esforços para 
termos um número maior e mais rapidamente, para 
que seja mais ágil o processo de construção dessas 
um milhão de casas. 

E eu quero fazer de público um pedido, que de-
pois vou oficializar – espero inclusive o apoio de toda 
a Bancada de Santa Catarina. Para o Estado de Santa 
Catarina, a meta são 24.049 moradias, que é o per-
centual, segundo o IBGE, de déficit habitacional no 
nosso Estado. 

Agora, com certeza, nessas 24 mil moradias, 
número proporcional ao nosso déficit habitacional em 
Santa Catarina, não estão contabilizadas as famílias 
que perderam as casas, que estão morando em abrigo, 
que estão morando em casas de parentes em decor-
rência da catástrofe que assolou boa parte do nosso 
Estado no final do mês de novembro.

Então, que nós tivéssemos, mais uma vez, a 
compreensão – como já tivemos, em inúmeros outros 
pedidos – do Presidente Lula, da Ministra Dilma e de 
toda a equipe do Governo e sensibilidade para acres-
centar a essa meta para Santa Catarina o número de 
moradias necessárias a serem reconstruídas, para 
que as famílias que precisam ser realocadas, retiradas 
das áreas de risco, famílias que estão em abrigos, que 
ainda estão em casas de parentes, que são milhares 
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no nosso Estado, possam ser contempladas com esse 
plano habitacional.

Era isso, Sr. Presidente. Agradeço, Senador Del-
cídio, pela inversão da fala.

Espero, para o bem da a população brasileira, que 
todo esse esforço do Governo Lula e de sua equipe, 
todo um trabalho feito a muitas mãos, que envolveu os 
empresários, as centrais sindicais, os movimentos po-
pulares como a Central da Moradia Popular, a Conam, 
o Movimento pela Moradia Digna, todos que partici-
param até agora e construíram esse belo programa, 
essa bela proposta, que a gente, efetivamente, inclu-
sive com a ajuda e a participação aqui do Congresso, 
tenha a capacidade de viabilizar sim, porque um milhão 
de moradias, eu já usei esse número aqui... O BNH, 
que foi um dos programas habitacionais que o Brasil já 
teve, teve a capacidade de, no máximo, construir 310 
mil casas num certo período.

Então, fazer um milhão de casas, Senador Paim, 
é um grande desafio, mas é um desafio bom. É aquele 
tipo de desafio que, efetivamente, tem resultados be-
néficos para a população.

A casa é o elemento de melhoria da condição de 
vida, porque a casa normalmente faz o acesso à escola, 
à saúde, a uma melhor condição de vida. Além disso, 
a construção de um milhão de casas é uma injeção 
na veia da economia, da movimentação da economia 
e da geração de empregos.

Então era isso, Sr. Presidente.
Agradeço a oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Após pronunciamento da Líder do Governo, Ideli Sal-
vatti, anunciando construções de casas populares em 
todo o Brasil, solicitaria a S. Exª, com sua sensibilidade 
e prestígio, que interviesse pelo Piauí, porque estão 
tomando muitas casas populares: a Caixa Econômica 
Federal. Tenho recebido e-mails sobre isso.

Então, gostaria que essa sensibilidade se esten-
desse até o Piauí, porque estão sendo tomadas as ca-
sas de muitas famílias pela Caixa Econômica.

Convidamos para usar da palavra, para uma co-
municação inadiável, o Senador Paulo Paim, que é do 
Partido dos Trabalhadores, do Rio Grande do Sul.

Depois, convidamos para usar da palavra, em 
permuta com o Senador Tasso Jereissati, inscrito, a 
Senadora Serys Slhessarenko, que também é do Par-
tido dos Trabalhadores. Hoje ele veio forte: a Ideli, o 
Paim e a Serys. Vinte e cinco de março.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sena-
dor Mão Santa, Presidente da sessão, Senadora Serys, 

Senadora Ideli Salvatti, falarei amanhã também sobre 
a construção de 1 milhão de casas e vou pegar prin-
cipalmente o enfoque da fonte geradora de emprego. 
Olha que construir 1 milhão de casas neste País com 
certeza é uma forma de combater o desemprego que 
infelizmente atinge grande parte do nosso povo.

Ontem à noite, da tribuna, fiz um apelo ao Supre-
mo Tribunal Federal e ao Governo para que se julgasse 
a ação do Aerus, leia-se Varig, devido à situação de-
sesperadora dos aposentados e pensionistas do Ae-
rus, ou que se construísse um grande entendimento. 
Felizmente, Sr. Presidente, ontem à noite, houve um 
grande entendimento que reuniu o Executivo, a Casa 
Civil, o Advogado-Geral da União, José Antonio Dias 
Toffoli; o gestor judicial da Flex, Aurélio Panela; o inter-
ventor do Aerus, Aubiérgio Souza Filho; a Presidente do 
Sindicato Nacional dos Aeronautas, Graziella Baggio. 
Toffoli, Panela e Souza Filho assinaram um documento 
que foi entregue à Ministra do Supremo Cármen Lúcia 
Antunes Rocha, relatora do processo Varig/Aerus.

Estive com a relatora e ela me garantiu, antes 
do fim do ano, que o seu parecer era favorável e que 
essa matéria seria votada no Pleno, no início deste ano. 
Ela cumpriu a sua parte, a matéria seria votada, mas 
houve um grande entendimento. Isso envolve em torno 
de R$5 bilhões, que vão garantir uma aposentadoria 
decente para todos os aposentados e pensionistas 
do Aerus. Só espero que o acordo, que foi fixado para 
ser consolidado em 60 dias, seja feito com a maior 
rapidez possível.

Há 15 anos, a Varig cobra, na Justiça, o ressar-
cimento pelas perdas com congelamento de tarifas. A 
União, por sua vez, é credora também de um dividendo 
da Varig. Mas, nessa luta entre União e Varig, quem 
estava levando chumbo, como eu digo, mais uma vez, 
eram os idosos, porque a Varig usou o dinheiro do Ae-
rus para pagar parte das suas dívidas.

Felizmente, foi firmado o acordo, o entendimento. 
Está de parabéns tanto o Aerus, como as entidades 
sindicais que, durante todos esses anos, lutaram pela 
busca desses direitos, que eu espero se concretize 
agora, com rapidez.

A situação dos aposentados e pensionistas do 
Aerus era desesperadora. Quando nós, junto com as 
entidades, e principalmente eles, os idosos, estávamos 
travando essa batalha, diziam que era mais uma luta 
de David contra Golias. Era uma luta daquelas; era 
como dar tiro na água: não ia dar em nada. Vão ter de 
engolir de novo. Deu certo! Parabéns a todas as enti-
dades. Ontem, apresentei aqui o manifesto. Tivemos 
aqui diversas audiências públicas. Agora o Supremo ia 
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decretar, de forma definitiva, e, felizmente, houve esse 
acordo com o Governo Lula. Isso não é dívida do Go-
verno Lula. Quero deixar bem claro, Senadora Serys. 
É uma dívida de 15 anos atrás, mas o Governo Lula 
vai fazer o acerto e os aposentados e pensionistas do 
Aerus, como eu dizia antes, para a população enten-
der, que tinham o direito de ganhar o correspondente 
a 100%, estavam ganhando 8% daquilo que era de di-
reito. Se tinham o direito, por exemplo, a se aposentar, 
simbolicamente, com R$100,00, estavam ganhando 
R$8,00. Vejam aonde chegamos! Estou falando sim-
bolicamente. Vejam a perda que eles estavam tendo! 
Felizmente, está aqui o documento, que peço a V. Exª, 
Sr. Presidente, que considere lido na íntegra.

Duas boas notícias: fonte geradora de empre-
go e um milhão de casas para o nosso povo. Esse é 
o acordo. Tenho certeza. Conheço muito, também, o 
Advogado-Geral da União, Ministro Toffoli, e sei da se-
riedade desse documento que ele assinou na busca 
do acordo que vai dar boas notícias, definitivamente, 
para os aposentados e pensionistas.

Quero também dar uma terceira notícia que con-
sidero importante, Sr. Presidente. Na quinta-feira pas-
sada, os Senadores e Deputados que compõem a 
Bancada do Rio Grande do Sul e ainda os Prefeitos de 
Canoas, Jairo Jorge, e de Sapucaia, Belim, e outros, 
num total de 25 participantes, estiveram em audiência 
com o Ministro do Nascimento, lá nos Transportes, em 
atenção ao interesse do nosso Rio Grande.

O assunto que levou todos até lá foi, na conversa 
com o Ministro dos Transportes, a implantação definiti-
va da Rodovia RS-448, trecho BR-116 RS e RS-118, 
obra orçada em R$800 milhões, a qual, pela sua en-
vergadura social e valor, ocupa, juntamente com as 
obras do Trensurb, o status da maior obra com inves-
timentos do Governo lá no meu Estado. É a chamada 
Rodovia do PAC, que vai ligar São Leopoldo, passando 
por Canoas, a cidade onde resido, chegando, então, 
a Porto Alegre.

Hoje, para se deslocar de Canoas a Porto Alegre, 
no momento de pico ou do rango, como alguns dizem, 
no momento de maior fluxo, leva-se duas horas. Com 
a chamada Rodovia do PAC, vai-se fazer esse trajeto 
no máximo em 15 minutos.

Registro isso ainda, Sr. Presidente, porque de-
monstra que a união de forças políticas e sociais para 
o bem do Rio Grande se faz na hora necessária, de-
monstrando também a responsabilidade do Governo 
Federal com o nosso Estado, independentemente de 
que Partido seja o governante.

Quero ainda destacar, em atendimento à defesa 
de investimentos e de metodologia da efetivação das 
obras, o trabalho do Ministro Nascimento, que foi en-
fático ao trazer as seguintes informações: o acerto da 
obra – já acertei com a Ministra Dilma – não sofrerá 
cortes, porque faz parte das obras do PAC; a licença 
ambiental está aprovada; o projeto básico deverá ser 
entregue no final de março de 2009; a abertura do edi-
tal de licitação vai ocorrer ainda em abril deste ano; o 
processo licitatório deverá ser concluído, no máximo, 
em julho; a obra está prevista para começar ainda em 
2009, provavelmente em agosto.

Em atendimento às reivindicações do momento, 
o Exmº Sr. Ministro acatou que a obra poderá ser exe-
cutada em dois turnos – diurno e noturno – e que será 
executada provavelmente em três lotes, procedimento 
esse que vai proporcionar que qualquer necessidade 
legal de paralisação de um lote não demandará a pa-
ralisação da obra em um outro ponto.

Todos esses esclarecimentos fundaram-se em 
previsões de que tudo corra normalmente, sobretudo 
no processo licitatório.

Para que se possa entender a importância social 
dessa obra, cabe dizer que ela será edificada no cora-
ção do Rio Grande, iniciando em Canoas, com 6 pistas, 
até Sapucaia do Sul, numa extensão de 12,6 Km, e o 
restante com 4 pistas, totalizando 22,3 Km.

Quero aqui destacar que eu não estive lá; eu es-
tava em outro evento no Rio Grande do Sul, mas esti-
veram presentes o Senador Sérgio Zambiasi e outros 
tantos deputados. Um dos membros do meu gabinete, 
um dos coordenadores, esteve lá e acompanhou a fir-
meza com que o Ministro dos Transportes deu todas 
as indicações.

Enfim, cumprimento o Governo na figura do Pre-
sidente Lula, que atende mais essa demanda do Rio 
Grande, e o Ministro dos Transportes, pela iniciativa 
que responde aos anseios do povo gaúcho.

Sr. Presidente, com esse depoimento, que con-
sidero de suma importância para o meu Estado, que 
mostra a união de toda a Bancada gaúcha, dos três 
Senadores Zambiasi, Simon e este que agora usa a 
tribuna, de todos os 31 Deputados Federais, com um 
único objetivo; para nós, não importa se o prefeito das 
cidades contempladas ou se o Governo do Estado é 
desse ou daquele partido, se é do PSDB. Para nós, é 
um movimento suprapartidário que leva em conside-
ração, primeiro, o interesse do povo gaúcho.

Mais uma vez, concluo cumprimentando pelo 
acordo do Aerus, que está sendo firmado entre o Judi-
ciário, o Executivo e os aposentados e pensionistas do 
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Aerus. Deixo uma mensagem para aqueles que duvida-
ram também do fator previdenciário, pois, com absoluta 
certeza, pelas informações que temos, vamos acabar 
com o fator previdenciário mediante processo inicia-
do aqui no Senado ainda este ano. Ao mesmo tempo, 
queremos aprovar, na Câmara dos Deputados – aqui 
já aprovamos –, o reajuste dos aposentados acima da 
inflação, para que eles não recebam somente o INPC 
e, com isso, passem a receber, ano após ano, pratica-
mente a metade daquilo a que teriam direito.

Mais uma vitória do Aerus, que, tenho certeza, vai 
se somar a tantas outras do movimento social brasileiro. 
Senador Mão Santa, estou terminando. Toda vez que 
a gente apresenta um projeto, dizem: “Ah, mas esse 
projeto parece que é contra o Governo”. Bobagem; não 
sabem o que dizem! O projeto é a favor da causa, o 
projeto é a favor do nosso povo, e é por isso que os 
projetos estão dando certo, estão sendo aprovados e, 
com certeza, avançarão para serem sancionados.

Fico com a frase que eu disse hoje, pela manhã, 
numa audiência com cerca de 500 oficiais de justiça: se 
alguém pensa em ficar em casa dormindo, em não se 
mobilizar, em não fazer esse movimento de pressão, 
seja no Congresso, no Executivo, no Judiciário, não é 
válido; redondo engano.

Fico com a frase de Nelson Mandela, quando 
assumiu a Presidência da África do Sul. Num estádio 
lotado de líderes de todos os segmentos sociais, ele 
disse: “Pressionem-se, pressionem-me, mobilizem-se, 
façam caminhadas, carreatas, mostrem a sua pauta e 
as suas reivindicações. Eu quero que a batida do tambor 
se ouça no Palácio da Presidência da República”.

É assim a vida. É essa mobilização no exercício 
pleno da cidadania que faz com que a gente avance 
na construção de um mundo melhor para todos.

Muito obrigado, Senador Mão Santa.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR PAULO PAIM

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, na quinta-feira passada (19), os senadores 
e deputados que compõem a Bancada do Rio Grande 
do Sul e ainda, os Prefeitos de Canoas, Sapucaia do 
Sul e outros, num total de 25 participantes, estiveram 
em audiência com o Ministro Nascimento, dos Trans-
portes, em atenção ao interesse de meu querido Es-
tado do Rio Grande.

O assunto que nos levou ao Excelentíssimo Sr. 
Ministro dos Transportes foi a implantação da Rodo-
via 448/RS, Trecho BR 116/RS à 118/RS, obra orçada 
em R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais) 

a qual, pela sua envergadura social e valor, ocupa, 
juntamente com as obras do TRENSURB, o “STATUS” 
de maior obra com investimentos do Governo Federal 
no Estado.

Sr. Presidente,este registro se faz necessário por-
que mostra a união de forças políticas e sociais para 
o bem comum do Estado do Rio Grande do Sul bem 
como, demonstra o apego do Governo Federal com 
o meu Estado independentemente da sigla partidária 
que o governa.

Em atendimento às defesas dos investimentos 
e da metodologia da efetivação das obras, O Ministro 
Nascimento foi enfático ao trazer as seguintes infor-
mações:

O orçamento da obra não sofrerá cortes visto que 
faz parte das obras do PAC;

A licença Ambiental está aprovada;
O projeto básico deverá ser entregue no final de 

março/2009;
A abertura do Edital de Licitação ocorrerá em 

abril/2009;
O processo licitatório deverá concluir-se em 

julho/2009;
A obra está prevista para começar em agosto ou 

setembro/2009.
Em atendimento a reivindicações de momento, 

o Excelentíssimo Sr. Ministro acatou que a obra pode-
rá ser executada em dois turnos (diurno e noturno) e 
que será executada em 03(três) lotes, procedimento 
este que propiciará que qualquer necessidade legal 
de paralisação de um lote não demandará a paralisa-
ção da obra.

Todos estes esclarecimentos fundaram-se em 
previsões de que tudo corra normalmente, sobretudo 
no processo licitatório.

Para que se possa entender a importância so-
cial desta obra cabe dizer que ela será edificada no 
coração do Rio Grande, iniciando em Canoas com 06 
(seis) pistas até Sapucaia do Sul, numa extensão de 
12,6 Km e o restante com 04(quatro) pista totalizan-
do 22,3 Km.

Cabe cumprimentar o Governo do nosso Pre-
sidente Lula e o Ministro dos Transportes pela inicia-
tiva que responde aos anseios de povo do meu Rio 
Grande.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Após brilhante pronunciamento desse líder que luta 
pela valorização do trabalho e luta pelas aposentado-
rias, eu tenho orgulho de dizer que o Senador Paulo 
Paim pede que eu relate quase todos os seus proje-
tos. Algo de que me orgulho muito é estarmos juntos 
nessas lutas sociais.

Convidamos para usar da palavra a Senadora 
Serys Slhessarenko, por permuta com o Senador Tasso 
Jereissati. S. Exª é do PT do Mato Grosso.

Na sessão de hoje, o PT está muito forte. É o 
terceiro orador do Partido dos Trabalhadores que ocu-
pa a tribuna.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Obrigada, Senador Mão Santa, que presi-
de a sessão neste momento.

Como disse muito bem V. Exª, os Senadores do 
PT são os três primeiros a usar da palavra hoje. Por 
isso, para não ser repetitiva, eu gostaria de dizer que 
eu ia falar também do anúncio, pelo Presidente Lula e 
pela Ministra Dilma Rousseff, de um milhão de casas. 
Há uma gradação: são quatrocentas mil casas para 
quem ganha de 1 a 3 salários mínimos, cem mil para 
quem ganha de 3 a 4 salários mínimos, cem mil para 
quem ganha de 4 a 5 salários mínimos, mais cem mil 
para quem ganha de 5 a 6 salários mínimos e trezen-
tas mil para quem ganha mais de 6 mínimos.

Há uma série de cláusulas que favorecem aque-
les que têm menor poder aquisitivo. E é por aí mesmo. 
É preciso haver uma força maior para que realmen-
te possam ter a sua casa aqueles que têm um poder 
aquisitivo menor.

No meu Mato Grosso, sei que faltam milhares 
e milhares de casas de habitação popular e sei que, 
juntos, Governo Federal e Governo Estadual resolve-
rão esse problema, porque o Governador do Estado 
de Mato Grosso, Blairo Maggi, também declarou, há 
poucos dias, que irá construir uma casa popular por 
hora. Acredito que, juntando a vontade do Governador 
Blairo Maggi e a vontade do Presidente Lula, a solução 
do problema de habitação popular em Mato Grosso 
estará bastante avançada. Não digo que o problema 
será resolvido de uma vez por todas porque, infeliz-
mente, o déficit de moradia neste País, que se deixou 
acontecer, é muito significativo, mas vamos superá-lo 
com certeza.

Com relação à fala do Senador Paim, quero di-
zer àqueles que nos ouvem que votamos juntos, no 
Senado da República, tanto o fator previdenciário 

quanto o reajuste dos aposentados. Agora, o projeto 
está na Câmara, e esperamos que de lá ele avance 
com rapidez.

Hoje, pela manhã, participei, juntamente com 
os Senadores José Nery e Paulo Paim, na Comissão 
de Direitos Humanos, da qual também sou membro, 
de uma audiência pública com relação à questão dos 
oficiais de justiça. O Senador Paulo Paim também já 
falou aqui que o caminho, que a trilha, como costumo 
dizer, é a mobilização.

Quando conseguimos aprovar no Senado o pro-
jeto de lei, de minha autoria, que propõe 30% de adi-
cional de periculosidade para os vigilantes de todo o 
nosso País, eu diria que foi da maior relevância a mo-
bilização que os vigilantes fizeram naquele momento 
no Senado.

Eu quero dizer aos senhores vigilantes que o 
nosso esforço foi grande, que o esforço de todos eles, 
ao se mobilizarem, foi grande, mas que agora está na 
Câmara e que esperamos que seja aprovado rapida-
mente na Câmara, para que realmente eles usufruam 
desse benefício, que é extremamente justo, merecido 
e necessário, porque a profissão do vigilante é de alta 
periculosidade.

Também estivemos hoje, Senador Mão Santa e 
Senador Papaléo Paes, que são médicos, no auditório 
Nereu Ramos, na Câmara, com milhares – não cente-
nas, mas milhares – de trabalhadores e trabalhadoras, 
enfermeiras e enfermeiros, técnicos e técnicas em en-
fermagem, auxiliares de enfermagem, pessoas dessa 
área, que estão lá batalhando pela aprovação do Pro-
jeto de Lei nº 2.295, que, se não me engano, é do ano 
2000, de autoria do Senador Lúcio Alcântara.

É bom lembrarmos que esse Senador, quando 
por aqui passou, deixou sua marca, uma marca extre-
mamente importante. Então, digo sempre “que se dê a 
César o que é de César”. Foi o Senador Lúcio Alcântara 
quem fez esse projeto. Ele foi aprovado pelo Senado, 
está na Câmara, onde estavam milhares de pessoas. 
Fui até lá levar meu apoio. Já concedo um aparte ao 
Senador Papaléo Paes. Por que fui levar meu apoio? 
Como estou junto aos vigilantes, como estive junto, hoje, 
pela manhã, ao pessoal ligado à Justiça, aos oficiais 
de justiça, por uma aposentadoria especial, também 
estou na luta, junto à Câmara, porque aqui ele já foi 
aprovado, pelo projeto, de minha autoria, que prevê 
aposentadoria especial para as mulheres policiais, que 
está na Ordem do Dia da Câmara, para que as mulhe-
res da polícia tenham uma aposentadoria especial.
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Também já deixei pronto, na Comissão de As-
suntos Sociais – sei da sensibilidade da Senadora 
Rosalba Ciarlini, uma mulher de postura bastante clara 
na defesa dos interesses e necessidades dos traba-
lhadores –, nosso relatório com relação à redução da 
carga horária das assistentes sociais. Está na CAS, 
na Comissão de Assuntos Sociais, e tenho certeza de 
que, sob a presidência da Senadora Rosalba, vamos 
ter esse projeto na pauta da CAS em breve, para que 
ele venha logo a Plenário.

Concedo um aparte ao Senador Papaléo Paes.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Senadora 

Serys Slhessarenko, é com muita honra que escuto 
V. Exª falar desses assuntos com muita propriedade, 
firmeza e determinação, no sentido de apoiar essas 
profissões, esses profissionais, como V. Exª falou, das 
áreas de segurança e de enfermagem. Como médico 
que sou – V. Exª até se referiu a mim e ao Senador Mão 
Santa –, quero dizer que é fundamental a participa-
ção da enfermagem. São os enfermeiros, os técnicos, 
os auxiliares que fazem com que o médico possa ter 
alguns minutos ou algumas horas de descanso. São 
eles que ficam cuidando dos nossos pacientes. E nada 
mais do que justo atualizarmos a legislação, no sentido 
de dar-lhes a justiça que eles merecem. Então, nes-
se Projeto nº 2.295, do ex-Senador e Senador Lúcio 
Alcântara, S. Exª foi muito feliz, e o projeto terá nossa 
aprovação, se Deus quiser, porque, com isso, estaremos 
fazendo justiça aos auxiliares de enfermagem. E quero 
agradecer ao Enfermeiro Rinaldo, do meu Estado, do 
Amapá, que está participando, hoje, do movimento a 
favor exatamente das 30 horas semanais da enferma-
gem. Isso é muito justo, e esse pleito de homenagem 
tem nosso apoio. Que a lei prevaleça e faça justiça a 
essas pessoas. Parabéns a V. Exª e meu reconheci-
mento pela sua participação aqui, principalmente na 
área social. Parabéns!

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Obrigada, Senador Papaléo Paes.

Fiz questão de registrar nesta tribuna essa mo-
bilização de enfermeiros e enfermeiras, de técnicos e 
técnicas em enfermagem, de auxiliares de enferma-
gem, de um modo geral, porque os médicos – não 
preciso citar aqui – já têm sua carga horária definida 
no serviço público. Por que essa categoria, na área de 
Enfermagem, não deve ter – como muito bem disse o 
Senador Papaléo Paes, que é médico – esse serviço 
tão importante, quer dizer, um serviço da maior rele-
vância para a saúde de brasileiros e brasileiras?

Com isso, saúdo todos os técnicos, auxiliares, 
o pessoal da Enfermagem, os enfermeiros, as enfer-
meiras do meu País, especialmente os do meu Mato 
Grosso. Saibam que estive na mobilização, que es-
tou junto, que aqui já votei a favor; fizemos, inclusive, 
emenda, que está na Câmara. E acreditamos que, com 
a mobilização de hoje, realmente esse projeto avance 
lá na Câmara.

Fiz questão de citar aqui também meu parecer 
favorável sobre a redução da carga horária para 30 
horas dos assistentes sociais. E quem está promo-
vendo toda essa mobilização também é o Deputado 
Mauro Nassif, que é muito importante. É aquilo que o 
Senador Paim disse há pouco, que há necessidade 
da mobilização. 

Quando falei aqui que sou autora do projeto que 
regulamenta a aposentadoria especial para as mulhe-
res da Polícia, estive junto à mobilização dos Oficiais 
de Justiça. por uma aposentadoria especial também; 
junto ao pessoal da Enfermagem; junto ao pessoal da 
Assistência Social. São setores extremamente rele-
vantes da nossa sociedade e que precisam ter seus 
direitos assegurados.

Dito isso, Sr. Presidente, vou fazer uma fala muito 
rápida sobre o Xingu, do grande Projeto Xingu Mata 
Viva. 

É um projeto extremamente importante. Xingu 
Mata Viva recebe primeiro pagamento por serviços 
ambientais. 

Eu pediria toda a atenção, porque é uma questão 
nova no País; nova, muito nova. 

Os produtores que aderiram ao Projeto Xingu 
Mata Viva – que é um projeto na área do Xingu, no meu 
Mato Grosso – serão recompensados, financeiramente, 
pelos serviços ambientais que prestam, no próximo dia 
26, amanhã, às 17 horas, durante uma reunião promo-
vida por nós, aqui, na Vice-Presidência. Vai ser uma 
reunião que acontecerá na Segunda Vice-Presidência 
do Senado, aqui, em Brasília. Será efetivado, Srs. Se-
nadores, o primeiro pagamento de serviços ambientais 
no Brasil por meio do Modelo Brasil Mata Viva. Nesse 
primeiro lote, 30 produtores rurais, entre pequenos, 
médios e grandes, receberão recursos doados pela 
empresa Cifarma – é um laboratório farmacêutico. 
Essas pessoas são aquelas que se destacaram, Sr. 
Presidente, na proteção ao meio ambiente. 

Na ocasião, o Instituto do Desenvolvimento Eco-
nômico e Socioambiental (Idesa), responsável pela 
captação de recursos, assinará, juntamente com a 
Associação dos Produtores de Santa Cruz do Xingu, 
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Mato Grosso, um Termo de Cooperação para a aplica-
ção e gestão dos recursos. Além disso, os produtores 
assinarão um Termo de Adesão pelo compromisso 
da aplicação dos recursos, bem como será conferido 
à empresa doadora o diploma pelo “Mérito de Sus-
tentabilidade”. 

Vão participar da solenidade, aqui, em Brasília, 
representantes dos produtores e do Poder Público de 
Santa Cruz do Xingu, Mato Grosso. Deverá estar co-
nosco nosso Ministro Carlos Minc, do Meio Ambiente; 
o Senador Gilberto Goellner, do DEM de Mato Grosso; 
o suplente de Deputado Federal Eduardo Moura (PPS 
– MT), que são autores da Lei nº 8.981, que declarou 
o Projeto Xingu Mata Viva como de utilidade pública e 
modelo de sustentabilidade socioambiental e econô-
mica. Certamente, teremos outros Senadores partici-
pando, especialmente o nosso também Senador de 
Mato Grosso Jayme Campos. Deverão estar conosco 
também alguns Deputados Estaduais – pelo menos que 
já confirmaram presença –, como o Deputado Mauro 
Savi, o Deputado Wagner Ramos, o Deputado Guilher-
me Maluf e o Deputado Percival Muniz, entre outros 
Parlamentares. Esses já confirmaram presença e são 
Deputados Estaduais pelo meu Mato Grosso.

“O pagamento de serviços ambientais pelo mode-
lo Brasil Mata Viva (BMV) é o mecanismo de remune-
ração e estímulo ao ocupante de área para utilização 
das boas práticas de exploração da terra [...]”. 

Eu pediria aos Srs. Senadores e a todos aque-
les que nos ouvem e nos veem, principalmente essas 
crianças tão lindas que estão aqui – tenho um tantão 
de netos; todos parecidos com vocês –, que prestem 
atenção. Isso aqui é um projeto, o Projeto Xingu Mata 
Viva, da mais alta relevância. Pessoas estão sendo 
premiadas porque estão cuidando do meio ambiente, 
porque quem cuida do meio ambiente está cuidando 
da vida. Se a gente não cuidar do meio ambiente, Se-
nador Mão Santa, daqui a pouco, não adianta a gen-
te ter lucro, mais lucro, mais lucro no bolso, porque a 
vida vai estar comprometida; e que futuro vamos dei-
xar para nossos jovens e, especialmente, para nossas 
crianças?

Então, esse projeto está prevendo o pagamento de 
serviços ambientais pelo modelo Brasil Mata Viva. 

Mecanismo de remuneração e estímulo ao ocu-
pante de área para a utilização das boas práticas de 
exploração da terra. A doação pelo método BMV é um 
modelo em que a sociedade como um todo contribui 
de forma sustentável, coerente e segura para a prote-
ção ambiental, respeitando e pagando de forma justa 

a quem é de direito a remuneração pelo serviço de 
proteção ao meio ambiente, ou seja, ao produtor [que 
está protegendo o meio ambiente]. 

Palavras da Srª coordenadora do programa e Di-
retora Executiva do Idesa, a economista Maria Tereza 
Umbelino de Souza.

Os recursos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
doados pela empresa Cifarma, serão destinados, ini-
cialmente, à adequação ambiental das propriedades. 
Caso não haja necessidade de adequação, o produtor 
receberá o recurso líquido pelas boas práticas de ex-
ploração com base nos estoques de carbono das co-
berturas vegetais (desmatamento evitado e proteção 
aos recursos d’água).

À medida que os recursos forem disponibilizados, 
serão distribuídos proporcionalmente às propriedades 
integrantes do condomínio Xingu Mata Viva, que aten-
deram aos critérios na sequência das prioridades do 
programa. Cada produtor receberá proporcionalmente 
ao tamanho da área que integra o projeto. Nesse pri-
meiro lote, são 30 produtores que serão contemplados 
– obviamente, são proprietários de áreas rurais.

Entre os benefícios gerados com o pagamento 
desse primeiro lote, destacam-se: reconversão de 34,51 
hectares de áreas de APP exploradas; regeneração 
de 33.580 unidades de árvores nativas; estimativa de 
neutralização de 17 mil toneladas de CO2; proteção 
de 24,6 mil hectares de áreas nativas pela adesão e 
manejo sustentável no total de 47 mil hectares.

O Xingu Mata Viva, pensado e elaborado de acor-
do com as necessidades dos moradores da região do 
Norte Araguaia – é o chamado nordeste mato-gros-
sense –, o projeto Xingu Mata Viva objetiva o desen-
volvimento com sustentabilidade através da comercia-
lização dos estoques de carbono pelo desmatamento 
evitado nas áreas que integram o projeto. Para isso, 
foi desenvolvida uma matriz produtiva específica para 
a região, que tem o objetivo de fazer com que a flo-
resta passe a ser uma fonte de renda e não mais um 
empecilho para o homem do campo. O projeto Xingu 
Mata Viva, desenvolvido a partir da metodologia Brasil 
Mata Viva, criada pela Imei Consultoria, busca também 
o desenvolvimento de um selo que será a garantia de 
que o produto certificado é oriundo de propriedades 
que buscam a sustentabilidade. 

Estou muito satisfeita por conseguirmos – nos-
so Senador Delcídio Amaral, que é meu vizinho de 
Estado, do nosso Mato Grosso do Sul – a questão do 
Brasil Mata Viva, Xingu Mata Viva, que é um projeto 
que remunerará aqueles produtores rurais, sejam eles 
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micro, pequenos, médios e até grandes, que estiverem 
fazendo o restauro de suas terras. Este projeto estará 
contemplando, premiando e premiando inclusive com 
recursos. 

Eu gostaria de dizer que acredito que o nosso 
Ministro estará também presente nesse evento ama-
nhã, em que, pela primeira vez na história do Brasil, 
alguém estará sendo contemplado com recursos por 
estar preservando, por estar cuidando, por estar res-
taurando as suas terras e outros que não degradaram, 
para que não venham a degradar as suas terras.

Eu digo sempre, e aí quero falar diretamente 
para essa moçada bonita que está aqui, que criança 
e jovem, a gente não pode dizer, especialmente para 
os educadores e educadoras que, com certeza, estão 
aqui orientando essa moçada, que criança e jovem, a 
gente não pode ficar com aquele discurso – estou ven-
do ali, coisa linda!, bebês de colo aqui nos assistindo 
– de que criança e jovem, não pode a gente ficar com 
aquele discurso de que são o futuro do Brasil. Criança 
e jovem têm de ser o presente do Brasil. Se eles esti-
verem sendo bem cuidados, bem tratados, acarinha-
dos, protegidos no presente, com educação, saúde, 
habitação popular – hoje o Presidente Lula lançou um 
milhão de casas populares pelo nosso País afora –, 
se as nossas crianças e os nossos jovens estiverem 
sendo bem cuidados no presente, em todos os sen-
tidos, que as suas famílias tenham trabalho, tenham 
condições dignas de sustento para as nossas crianças 
e nossos jovens, aí sim, com certeza, minha querida 
Emilia, nossa Senadora Emilia, essas crianças terão 
um futuro assegurado e nós, adultos, teremos um fu-
turo realmente brilhante, assegurado pelas nossas 
agora crianças e jovens.

Então, em nome das crianças e dos jovens do 
nosso País, faço um apelo a todos que nos ajudem, 
que deem a sua contribuição para a proteção do meio 
ambiente. Não adianta lucro, mais lucro, mais lucro se, 
daqui a pouco, a vida estiver comprometida porque o 
meio ambiente está comprometido.

Queria ainda dizer, Senadora Lúcia Vânia, a se-
nhora como grande companheira nas lutas das mu-
lheres aqui no Senado da República, das crianças, 
enfim, de todos e de todas, que eu tenho um projeto 
que trata da questão da água. Ele está tramitando no 
Senado. E, ontem, ouvi a Senadora Marisa Serrano, na 
tribuna, falando que chegou do grande encontro das 
águas, na Turquia, e que lá foi muito discutida – é ób-
vio, era o encontro das águas – a questão da água. E 
o Brasil tem 12% da água doce do mundo. Então, nós 

temos de proteger essa água. E o projeto, que atribuo 
da maior relevância, de minha autoria, está tramitando 
e espero que seja designada a relatoria o quanto antes 
para que a gente possa levar avante, para que a prote-
ção das águas, aqueles que têm nascentes nas suas 
terras, venham a receber uma espécie de “royalties”, 
como aquele que tem a questão do petróleo. Que te-
nha também aquele que tem a nascente de água em 
seu território, para que ele realmente proteja, porque 
é só com a decisão do proprietário da terra onde há a 
nascente da água, de proteger essa nascente, que nós 
vamos cuidar da nossa água doce e vamos ter água por 
um futuro, espero que para sempre, porque, senão... 
São Paulo, dentro de cinco anos – foi apresentado 
esse dado aqui ontem – vai ter problemas seriíssimos 
de água, e outros Estados com certeza também o te-
rão. Eu e o Senador Delcídio, com certeza, temos um 
pouco mais de tranqüilidade, porque temos o Pantanal, 
temos muita água. Mas temos de ajudar a proteger o 
Aquífero Guarani. Esses dias o nosso Senador Paulo 
Paim falou sobre ele. Nós temos de proteger o aquí-
fero que está sob o Pantanal, porque, senão, daqui a 
pouco ele poderá estar comprometido também, e aí a 
questão pode se complicar e muito, até para aqueles 
Estados que têm muita água.

Então, é a proteção ao meio ambiente em todos 
os sentidos.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE) 

– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Pela ordem, Jarbas.
Eu só queria saudar as crianças que estão aqui. 

São alunos da segunda série da Escola Classe 1, da 
cidade Itapoã, de Brasília.

Quero fazer minhas as palavras do poeta da mi-
nha geração: “Criança, não verás nenhum País como 
este!” E este é o Senado da República. Vocês têm li-
berdades que são garantidas e criadas por leis aqui 
feitas. E disse um líder do nosso País que o preço da 
liberdade democrática é caro, é a eterna vigilância.

Só existe democracia e liberdade no Brasil por 
causa do Senado da República.

Com muita honra, permita-me, Senador Jarbas 
Vasconcelos, está entre nós a encantadora ex-Senadora 
da República Emilia Fernandes. Ela é do Rio Grande 
do Sul e nos faz lembrar aquela Emília Corrêa Lima, 
também do Rio Grande do Sul, que foi Miss. Ela foi Mi-
nistra das Mulheres e é Deputada Federal atualmente. 
S. Exª nos honra e embeleza esta Casa.
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Pela ordem, Senador Jarbas Vasconcelos. Eu já 
coloquei tudo na ordem. V. Exª sabe que eu aprendi 
com V. Exª a administrar lá em Pernambuco a prefei-
tura. Então, o Delcídio Amaral vai usar como orador 
inscrito, que era o primeiro, e a V. Exª eu já cedi o meu, 
o seguinte, para uma comunicação inadiável, e depois 
o Jefferson Praia. O Delcídio Amaral usará porque é o 
primeiro orador inscrito.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE) 
– Eu queria a palavra, pela ordem. O Senador Delcídio 
está concordando.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Então, pronto. Está bem. Mas V. Exª já tinha na tribuna 
aqui, e eu já consegui aqui comunicação inadiável. Era 
no meu lugar, e nunca eu seria substituído por uma 
grandeza tão enorme.

Pela ordem, V. Exª, Senador Jarbas.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Espero que V. 
Exª utilize, como sempre tem utilizado muito bem, o 
seu horário na tribuna.

Sr. Presidente, em discurso proferido no último dia 
3 do corrente, informei a este Plenário que apresentaria 
projeto de lei que estabelecesse que a ocupação das 
diretorias financeiras de empresas públicas e socieda-
des de economia mista e federais seriam reservadas 
a empregados das respectivas carreiras. O que faço, 
Sr. Presidente, neste momento.

Na justificativa do projeto, defendo que o cargo 
de diretor financeiro de empresa estatal é de especial 
relevância e responsabilidade. Sem desqualificar os 
demais cargos das diretorias dessas entidades, consi-
dero que a diretoria financeira possui as características 
singulares e merece um tratamento diferenciado.

O bom exercício das atribuições da diretoria fi-
nanceira é primordial para o sucesso e, inclusive, a 
sobrevivência de qualquer empresa. Essa diretoria é 
reservada, em qualquer empreendimento, a quem de-
tenha conhecimento profundo do funcionamento e das 
características do negócio. Os dirigentes dos setores 
financeiros assumem maior projeção nos dias atuais, 
em que a má gestão tem arruinado instituições sólidas. 
Temos visto grandes corporações se desintegrando da 
noite para o dia.

Nos termos da Constituição, a exploração de ati-
vidade econômica pelo Estado, por meio de empresas 
públicas e sociedades de economia mista, somente é 
admitida quando necessária aos imperativos da segu-
rança nacional ou de relevante interesse coletivo. Por 
outro lado, a prestação de serviço público por esses 

entes encontra justificação no próprio interesse público, 
quando essa opção for a mais adequada.

É preciso que se exija do responsável pela gestão 
financeira de uma empresa estatal não somente uma 
excelente formação técnica. É necessário que possua 
profundas raízes, comprometimento e, ousamos afirmar, 
amor pela instituição. Por mais competente que seja, 
um tecnocrata do mercado – que, assim como aporta 
na empresa, dela pode arribar sem qualquer remorso 
– não possui o vínculo que, a nosso ver, é requisito 
para quem tenha a atribuição de gerir as finanças de 
uma empresa estatal.

A atuação descentralizada do Estado, por meio 
de braços empresariais, associada à relevância da 
gestão financeira das entidades, demonstra-nos que 
este projeto de lei está, portanto, revestido de lógica 
e razoabilidade.

Em síntese, Sr. Presidente, o projeto objetiva o 
fim da indicação político-partidária para as diretorias 
financeiras das estatais. Como afirmei em meu discur-
so, “a classe política, se tivesse bom senso, deveria 
ficar a quilômetros de distância de qualquer diretoria 
financeira”.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, anexan-
do o projeto de lei que vou encaminhar a V. Exª para 
apreciação desta augusta Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

O Senador Jarbas Vasconcelos vai dar entrada a um 
projeto de lei que mostra as preocupações que tem 
com as diretorias financeiras das estatais.

Isso sempre foi usado nas barganhas políticas, 
Senador Jarbas. O nosso Rui Barbosa está ali porque, 
no passado, quiseram com ele fazer uma barganha 
política. Ele se opôs ao continuísmo de militares no 
nascer da República. Depois de Deodoro e Floriano 
Peixoto, queriam outro militar, mas ele disse: “Tô fora!” 
Então, ofereceram-lhe o Ministério da Fazenda, a chave 
do cofre. Diante disso, ele disse: “Não troco as trouxas 
de minhas convicções pelo Ministério”.

O Senador Jarbas Vasconcelos chama a atenção 
dos políticos para o fato de que devemos fazer como 
Rui Barbosa: nos afastar dos cofres e guiar o País 
para a boa política.

Convidamos para usar da palavra o Senador 
Delcídio Amaral, que é do Partido dos Trabalhadores 
do Mato Grosso do Sul.

S. Exª foi Ministro de Minas e Energia do austero 
Governo de Itamar Franco.
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V. Exª é um desses que engrandecem este Se-
nado da República.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – 
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
V. Exª poderá usar da palavra pelo tempo que achar 
conveniente.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Agradeço ao Senador Jefferson Praia pela possibi-
lidade que me propicia de falar neste plenário.

Sr. Presidente, vim aqui para tratar de um as-
sunto muito importante para o meu Estado de Mato 
Grosso do Sul.

Em primeiro lugar, registro esse julgamento his-
tórico do Supremo Tribunal Federal com relação à 
Raposa Serra do Sol, um julgamento longo, um julga-
mento abrangente que esclarece e elucida uma série 
de questões associadas à demarcação de terras indí-
genas. Eu não poderia deixar de fazer algumas consi-
derações sobre essa questão, considerações que, do 
meu ponto de vista, são muito importantes, especial-
mente no tocante a Mato Grosso do Sul.

Sr. Presidente, eu participei, junto com os Sena-
dores Mozarildo Cavalcanti, Augusto Botelho, Romero 
Jucá, Jefferson Péres e Jonas Pinheiro, que abrilhan-
taram esta Casa de Leis, de uma comissão temporária 
que tratou de questões indígenas.

Nós andamos, Sr. Presidente, por vários Estados 
– andamos em Roraima, fomos ao Amazonas, fomos a 
Mato Grosso, fomos a Rondônia, fomos a Mato Grosso 
do Sul, fomos a Santa Catarina –, e essa comissão 
estudou a fundo essas questões.

É importante registrar que cada Estado tem uma 
característica específica.

Raposa Serra do Sol, lá em Roraima, tem uma 
série de implicações. Deu origem a um processo que 
se iniciou no Governo Fernando Henrique Cardoso e 
que teve seu fim agora, no julgamento do STF da se-
mana passada.

Quanto a Roraima, Sr. Presidente, a discussão 
era muito mais voltada para a soberania nacional, para 
a exploração de riquezas minerais, para a preocupa-
ção de se formar uma nação indígena nessa região de 
fronteira, para dificuldades de ir e vir da Polícia Federal, 
do Exército, dificuldades na implantação de obras de 
infraestrutura e dificuldades também com produtores 
que lá se instalaram.

Rondônia especificamente, Sr. Presidente, era 
uma coisa muito diferente. Nós estivemos na Reserva do 

Roosevelt e, lá, nós pudemos atestar a comercialização 
de diamantes. Aliás, na Reserva do Roosevelt, Senador 
Jefferson Praia, ocorre algo interessante: o diamante 
aflora praticamente a 30 centímetros da superfície, é 
parecido com o que acontece na África do Sul.

Lá existia uma estrutura de garimpeiros ou de 
controle de atividades de garimpeiros que garantia a 
produção daquelas áreas. Posteriormente, aquilo era 
vendido e enviado para Antuérpia e Israel, onde essas 
pedras seriam lapidadas.

Em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul, Se-
nador Jefferson Praia, as questões já são outras: são 
terras que estão nas mãos de famílias que para lá acor-
reram quando o ex-Presidente Getúlio Vargas estimulou 
a corrida para o oeste para preservar nossas fronteiras, 
para ocupar os espaços. São terras exploradas há muito 
tempo, que já passaram de geração a geração, terras 
onde as famílias se instalaram, algumas, no início do 
século XX, nos idos de 1900; outras mais cedo ainda 
– têm, portanto, a posse dessas terras.

No Sul do Brasil encontramos situações asseme-
lhadas às de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

A partir dessas observações e dessas audiências 
públicas que nós fizemos nas assembléias legislativas 
com lideranças indígenas, com lideranças empresa-
riais, enfim, com a sociedade como um todo, surgiu 
uma série de propostas.

Em artigo publicado na segunda-feira passada, 
como sempre muito bem escrito, o Professor Denis 
Rosenfield, da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, fala sobre esse julgamento da Raposa Serra 
do Sol e sobre projetos apresentados na Câmara dos 
Deputados pelo Deputado Ibsen Pinheiro e pelo ex-
Presidente da Câmara, que foi Ministro da Coordenação 
Política, do PCdoB, Deputado Aldo Rebelo, projetos 
nos quais se trata da autorização pelo Congresso das 
demarcações de áreas indígenas.

É importante registrar – eu disse isso ao Profes-
sor Denis Rosenfield –que essa comissão tratou des-
sas questões também, entendendo as dificuldades na 
aprovação de vários projetos que encaminhou para o 
Congresso Nacional. Já havia essa iniciativa e essa pre-
ocupação também. Aliás, havia várias preocupações, 
como a aprovação do Estatuto do Índio, que tramita há 
muitos anos no Congresso e até agora não aprovamos 
– um esforço muito grande do Senador Paulo Paim, que 
tem aqui no Senado Federal e no Congresso Nacional 
uma ação muito forte, principalmente com relação a 
esses temas, às minorias, aos aposentados.
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Sr. Presidente, nós nos deparamos com a de-
cisão do Supremo Tribunal Federal, que constitui um 
grande avanço sob o ponto de vista da demarcação 
de áreas indígenas.

A terra dos índios é terra da União, é um como-
dato. A União pode explorar os recursos minerais, os 
recursos naturais dessas áreas. A União pode investir 
na infraestrutura dessas áreas. A União, Sr. Presiden-
te, por intermédio do Exército, da Polícia Federal, tem 
livre acesso a essas áreas, o que não ocorria anterior-
mente, basta ver a Reserva do Roosevelt, na qual a 
Polícia Federal entrou praticamente dois dias depois do 
massacre dos garimpeiros. Portanto, houve um grande 
avanço. E um avanço que não posso deixar de destacar 
e registrar, Sr. Presidente, é que, uma vez demarcada 
a terra, essa demarcação não pode ser ampliada.

O segundo ponto importante é que essas de-
marcações são obra ou são fruto de um trabalho não 
só do Governo Federal, por intermédio da Funai, mas 
também dos Governos Estaduais, dos Municípios, ou 
seja, um trabalho integrado. Não será mais possível, 
Senador Jefferson Praia, adentrar em uma área ale-
gando que aquela é uma área indígena e sem uma 
articulação com as Prefeituras, com os Municípios e 
com os Governos Estaduais. No meu Estado, em razão 
dos procedimentos anteriores, isso traz muita insegu-
rança tanto para as etnias indígenas como também 
para os produtores.

Recentemente, foi editada uma portaria da Funai 
que dá início a uma série de estudos que praticamente 
monopolizam toda a região de fronteira com o Paraguai, 
onde estão terras as mais ricas e férteis do nosso Es-
tado e a produção é intensa. Mato Grosso do Sul, Sr. 
Presidente, é um Estado voltado para o agronegócio, 
um dos grandes produtores brasileiros.

Isso, Senador Jefferson Praia, trouxe uma inse-
gurança muito grande, porque, a partir do momento 
que sai um decreto, o produtor fica em dúvida se ele 
continua trabalhando ou não. Uma vez que, se ficar 
caracterizada como área indígena a sua propriedade, 
como é que ele vai investir para depois perder a terra? 
Ele começa a ter dificuldades inclusive na financiabi-
lidade da produção. Os bancos se fecham, porque há 
dúvida se a produção naquelas áreas continuará ou 
não. Isso traz uma insegurança total. Trouxe uma in-
segurança total.

E, Sr. Presidente, nós fomos instados a convidar 
o Presidente da Funai, o Presidente Márcio Meira, 
para uma reunião com o Governador do Estado de 
Mato Grosso do Sul, com Parlamentares Estaduais, 

com Parlamentares Federais e representantes da so-
ciedade civil, aí incluído o Superintendente da Funai 
no nosso Estado.

Estabelecemos, Sr. Presidente, uma instrução 
normativa que seria seguida à risca, inclusive nós ainda 
não sabíamos do desenrolar do julgamento de Raposa 
Serra do Sol, mas o que o STF determinou nós propu-
semos nessa instrução normativa ipsis litteris.

Iríamos fazer uma ação coordenada, uma ação 
integrada, segundo a qual ninguém entraria nessas 
áreas sem autorização, que adotaríamos todos os 
procedimentos para garantir a segurança dos técnicos 
da Funai, dos sociólogos, enfim, de todas as pessoas 
especializadas que trabalham nessas frentes, para que 
efetivamente fizéssemos um bom trabalho e resolvês-
semos definitivamente a questão da demarcação de 
terras indígenas em Mato Grosso do Sul.

Quando fizemos inclusive uma ata de reunião, 
Senador João Pedro, da qual participaram a Funai, o 
Governador, representantes do Ministério da Coorde-
nação Política, Parlamentares, o Superintendente da 
Famasul, entendíamos essa reunião como um pro-
cesso de encaminhamento sensato dessas demarca-
ções. Mas fomos surpreendidos novamente, há duas 
semanas, com o estabelecimento de novas portarias 
que trouxeram muita insegurança para todos nós de 
Mato Grosso do Sul.

É importante, Sr. Presidente, aqui reiterar que, 
nessa reunião, pedimos, Senador João Pedro, que 
fossem tratados os casos pendentes também, princi-
palmente da região de Aquidauana, de Miranda, para 
que zerássemos esse contencioso associado à de-
marcação de terras indígenas no nosso Mato Grosso 
do Sul, onde nasci.

Sr. Presidente, fomos surpreendidos com essa 
nova portaria, que trouxe uma apreensão grande a 
todos, às etnias diretamente envolvidas, aos produ-
tores, às lideranças políticas. Acho que precisamos 
tomar providências urgentes. E a Bancada Federal 
procurou o Ministro José Múcio. Foi agendada uma 
reunião com o Presidente da Funai, Sr. Márcio Meira, 
por intermédio do próprio Ministro Tarso Genro, que tem 
acompanhado esse processo de perto e tem recebido 
todas as informações sobre o encaminhamento des-
sas questões. Mas, Sr. Presidente, tivemos mais uma 
frustração porque a reunião foi suspensa. O Presidente 
Lula também conhece muito bem as características e o 
processo de demarcação de terras indígenas no meu 
Estado, até porque ele já discutiu conosco inúmeras 
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vezes sobre essas questões, desde a demarcação até 
as políticas públicas para os índios.

Sr. Presidente, venho aqui, como um homem de 
conciliação e que busca sempre a harmonia, pedir ao 
Presidente da Funai, ao Ministro Tarso Genro, que nós 
todos juntos, por meio do diálogo, venhamos a imple-
mentar esse processo de demarcação de uma forma 
aderente à decisão do STF para Raposa Serra do Sol, 
de uma forma coerente com a ata de reunião que assi-
namos com todos os representantes do Governo.

Assim, só por meio do diálogo vamos ter condi-
ção de equacionar essa questão com as lideranças 
indígenas, com os produtores rurais, com os Parla-
mentares, com a Funai, com o Ministério da Justiça, 
com o Governo Federal. E vejo, Sr. Presidente, que a 
temperatura voltou a subir no meu Estado. E isso é 
muito ruim para todos.

É importante destacar, Sr. Presidente, que, fruto 
dessa proposta que surgiu da ata de reunião que fize-
mos com o Dr. Márcio Meira, eu incluí no Orçamento 
de 2009 recursos para, inclusive, indenizar aquelas 
áreas que efetivamente fossem definidas como áre-
as indígenas. Coloquei no Orçamento, Senador João 
Pedro, para adotar um procedimento que foi criado no 
Rio Grande do Sul, onde o Governo Federal assume 
o erro pelo assentamento de famílias, e sem ferir o 
art. 231 da Constituição, que é uma grande conquis-
ta das etnias indígenas. Sem ferir o art. 231, a União, 
reconhecendo o erro desses assentamentos, além da 
indenização da terra nua, o proprietário é indenizado 
pelas benfeitorias. Isso foi previsto no Orçamento de 
2009, Senador João Pedro.

Então venho aqui pedir, de público, que rapida-
mente possamos estabelecer esse diálogo, para, com 
harmonia, desenvolvermos esses trabalhos. Vejo, com 
muita preocupação, o desenrolar desses fatos, até 
porque houve uma quebra do acordo feito por meio 
daquela ata de reunião.

Sr. Presidente, se V. Exª me permitir, darei a pala-
vra ao Senador João Pedro, que é um especialista da 
área, um militante dessa questão. E me honra muito 
o aparte de S. Exª.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Conheço 
a responsabilidade de homem público com que V. Exª 
sempre se pautou. Há duas questões para eu formar 
um juízo. V. Exª está tratando de uma área equivalente 
a que quantidade de terra? E a outra questão é sobre 
esse acordo: foi celebrado um acordo com a presen-
ça da Funai?

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – 
Com a presença do Presidente da Funai.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – E uma ter-
ceira interrogação (no questionamento que faço) é a 
seguinte: essa área já era uma área demarcada ou se 
trata de nova área de ampliação?

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – 
Não. É uma nova área.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Por quê? 
Depois dessa decisão tomada pelo Supremo Tribunal 
sobre Raposa Serra do Sol – com a qual quero con-
cordar e aproveito o aparte para elogiar a decisão de 
nossa Suprema Corte. Eu tenho concordância com uma 
série de critérios que eles estabeleceram na decisão 
da demarcação de terras contínuas. Correto! O Bra-
sil é este Brasil pluriétnico, e o Estado brasileiro tem 
até de trabalhar com um grau de dificuldade quanto a 
compreender as questões, principalmente sociológi-
cas que formaram a sociedade brasileira. Então, quero 
concordar com isso e tenho uma série de recomenda-
ções. Penso que a demarcação, a gestão das terras 
indígenas serão norteadas a partir dessa nova decisão 
da semana passada, desse fato novo. Acho que ajuda 
o Estado brasileiro. E nós temos que entender isso. É 
possível sim um entendimento, uma negociação entre 
os setores para que o ribeirinho, o trabalhador rural, 
o sistema produtivo e os povos indígenas sejam re-
conhecidos. É possível nós combinarmos isso. O que 
nós não podemos, e sei que V. Exª não está fazendo 
isso, longe de mim, é esmagar os povos indígenas. V. 
Exª não está dizendo isso, V. Exª está defendendo o 
respeito a um acordo, a um entendimento.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – 
Respeito a um acordo e, inclusive meu caro Senador 
João Pedro,...

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – V. Exª atua 
aqui no Senado não por uma questão só de Mato Gros-
so do Sul: essa é uma questão nacional que precisa 
ser tratada por esta Casa.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – É 
isso mesmo, é nacional. E quero mais, Senador João 
Pedro, dizer a V. Exª que quando nós fizemos esse 
acordo, muitos dos tópicos desse acordo estavam ab-
solutamente alinhados com a futura decisão do STF. 
Eu não estou aqui para defender A ou B; eu estou aqui 
para defender o bom senso, a coerência e um acordo 
que foi feito. E como conheço muito bem o meu Estado 
eu sei que nós temos que administrar à luz da decisão 
do STF os novos procedimentos, sob risco de termos 
complicações grandes dentro do nosso Estado. Porque 
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enquanto nós defendemos posições como essas, equili-
bradas, serenas, à luz da legislação, à luz das decisões 
do STF, à luz do acordo, tem muita gente querendo 
ver o circo pegar fogo e fazer discursos incendiários 
inclusive para se projetar politicamente, fazendo uso 
político e querendo tratar essa questão de uma forma 
maniqueísta para explorar as consequências de algum 
constrangimento que vier a ocorrer.

Minha palavra aqui é de sensatez, de respeito às 
nossas etnias, à história e ao trabalho dos nossos pro-
dutores, também de respeito ao meu Estado. Eu venho 
aqui fazer um alerta antes que coloquem mais gasolina 
na fogueira. E não são poucas as pessoas radicais que 
querem colocar mais lenha na fogueira.

Portanto, Sr. Presidente, quero agradecer a pa-
ciência de V. Exª por me dar todo esse tempo aqui 
nesta tribuna. Mas eu não poderia, como Senador da 
República por Mato Grosso do Sul, deixar de fazer 
este registro, como sei que reflito aqui as opiniões do 
Senador Valter e da Senadora Marisa, que estão muito 
preocupados com essa situação no nosso Estado.

Muito obrigado, Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Esse é o Senador Delcídio Amaral, um dos que mais 
conhecem sobre produção de energia no nosso País. 
Ele também é produtor e mostra suas preocupações 
quanto à distribuição de terras no seu Estado e à pro-
dução.

Convidamos para usar da palavra, por substitui-
ção ao Valter Pereira, o Senador Jefferson Praia, que 
já tinha anunciado.

O Senador Jefferson Praia representa o Estado 
do Amazonas; é do PDT e substitui aqui o Senador 
Jefferson Péres, que todo mundo conheceu e tem sau-
dades. O Senador Praia é um homem que em pouco 
tempo já demonstrou que tem compromissos com a 
democracia e a virtude.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– V. Exª está inscrito e vai ser chamado, é bom que o 
anuncio, Mário Couto, como Líder da Minoria.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Muito obri-
gado, Sr. Presidente.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a cultura é o tesouro comum de visões de 
mundo, experiências, sentimentos, tradições, saberes 
e fazeres que unem os indivíduos de uma sociedade 
entre si e vinculam as gerações passadas, presentes 

e futuras pelos fios invisíveis que tecem a história de 
um povo.

No contexto da globalização acelerada pela di-
nâmica da economia e da tecnologia, a afirmação da 
diversidade quase infinita das culturas contribui para 
estabelecer um contraponto saudável às tendências 
uniformizantes e padronizadoras dos gostos e estilos 
de vida que, sem isso, afogariam as identidades cole-
tivas na mesmice do pensamento único, aprisionan-
do o espírito humano na jaula de ferro de uma rotina 
universal.

O respeito mútuo e o diálogo entre as culturas nos 
põem em contato com o outro, ao mesmo tempo em 
que nos ajudam a conhecer melhor a nós mesmos.

Aprendemos, assim, que nossos semelhantes, 
situados em outros quadrantes do espaço geográfico 
e em outras transversais do tempo histórico, deram 
e dão soluções diversificadas às mesmas e eternas 
questões que desafiam o gênero humano do berço 
ao túmulo.

Desse modo, a sensibilidade cultural possibilita 
colocarmos os problemas que nos atormentam, aqui e 
agora, em uma nova perspectiva e aprender a resolvê-
los mediante alternativas inspiradas em outros olha-
res, outros repertórios, outras caixas de ferramentas 
mentais. É preciso modificar a pergunta para produzir 
uma resposta nova!

Diante da atual crise econômica planetária, essa 
percepção se reveste de uma aguda urgência. É impe-
rativo repensar, criticar e substituir modelos de regu-
lação das relações entre o público e o privado, entre 
o global e o local e também entre o homem e a natu-
reza que se esgotaram e que, ao fazê-lo, conduziram 
aos atuais impasses. Impasses esses que precisamos 
superar em prol de um futuro melhor para esta e as 
próximas gerações.

Nesse sentido, Sr. Presidente, a cultura, é claro, 
não tem preço. Porém, cada vez mais, aprendemos que 
ela pode se revestir de grande valor, inclusive econô-
mico, para a promoção do bem-estar da comunidade 
que a encarna e produz.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todas es-
sas reflexões me foram inspiradas pelo leitura do ca-
tálogo Amazonas: Diversidade Cultural Iconográfica, 
belíssima realização do Sebrae amazonense, possi-
bilitada pela parceria entre o seu Núcleo de Cultura 
& Negócios e a Universidade Federal do Amazonas 
(Ufam), através da Fundação de Apoio Institucional 
Rio Solimões (Unisol). 
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Valorizado por um texto elegante e acessível e 
por imagens deslumbrantes, o catálogo resulta de pes-
quisa, realizada entre os anos de 2005 e 2006, que 
envolveu 315 entrevistas de campo para promover o 
mapeamento de seis “áreas culturais” a saber: Rio 
Negro, Juruá, Madeira, Purus, Amazonas e Solimões, 
representadas, respectivamente, por estes sete Muni-
cípios: Manaus e Barcelos; Eirunepé; Humaitá; Lábrea; 
Parintins; e Tabatinga.

As entrevistas e os posteriores seminários pro-
movidos para discutir e sistematizar seus resultados 
selecionaram os 56 “ícones” mais citados (aspectos 
típicos da cultura do Estado do Amazonas), entre mi-
tos, lendas, paisagens, espécies da flora e da fauna 
(terrestre e aquática), comidas, bebidas, artefatos, 
monumentos e tipos étnicos e culturais.

Para cada ícone, Sr. Presidente, os pesquisadores 
desenvolveram uma “estratégia” destinada a promover 
a cultura amazonense em uma perspectiva empreen-
dedora, recomendando as ações e providências arti-
culadas entre as comunidades, as organizações não-
governamentais e, é claro, o setor público.

O foco de todas essas estratégias consiste em 
construir e fortalecer uma cadeia produtiva da cultu-
ra, integrando turismo, artesanato, gastronomia, arte, 
ciência, lazer, recreação e muitos outros segmentos 
na geração de emprego e renda.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o tempo 
de que disponho jamais me permitiria fazer total justiça 
ao rico conteúdo do catálogo Amazonas: Diversidade 
Cultural Iconográfica. 

Portanto, pelo licença aos nobres Pares para 
apenas ilustrar o que digo com as observações da 
obra acerca do ícone “boto”, uma das presenças mais 
marcantes na imaginação amazonense.

Conta a lenda, Sr. Presidente, que o boto, ma-
mífero que habita os rios, sai das águas em noites de 
lua cheia, assumindo a forma de um vistoso rapaz, 
trajado todo de branco, sempre com um chapéu que 
serve para ocultar o orifício que o animal tem no alto 
da cabeça. E, em seu passeio noturno, o boto flerta 
com as moças ribeirinhas, sempre escolhendo a mais 
bela para namorar.

Na manhã seguinte, a cunhã acorda sozinha, na 
beira do rio, para descobrir, pouco tempo depois, que 
está grávida. Quem é o pai? Parentes e amigos per-
guntam. É o boto, ora, responde o povo.

Dessa atração fatal, conclui a lenda, somente 
estão livres as donzelas que carregam o Muiraquitã, 
uma amuleto poderoso. 

Esse relato mítico que passa de geração a gera-
ção, reforça o encanto do cetáceo, cujos malabarismos 
à superfície da água chamam a atenção de quem viaja 
de barco ou passeia nas margens dos rios.

Apesar disso, da mesma forma que o seu des-
dobramento humano, na projeção lendária, sofre a 
perseguição implacável de pais severos e namora-
dos vingativos, o boto de verdade está ameaçado por 
caçadores profissionais, pelas redes de pesca, pelo 
envenenamento por agrotóxicos. Sua sobrevivência, 
para o deleite eterno de nossas crianças e também 
da criança que todos nós trazemos na alma, depende 
de alternativas sustentáveis de política pública, com a 
ampliação das oportunidades de emprego e renda.

Mas, Sr. Presidente, repito, a obra contempla 
muitos outros aspectos luminosos do imaginário e da 
realidade amazonenses, e, a fim de conhecê-los todos, 
é preciso mergulhar no prazer da sua leitura.

Quem o fizer ficará sabendo, por exemplo, que 
o açaí, além do “vinho” energético e o palmito delicio-
so, também dá sementes que servem para adornar 
acessórios com design sofisticado; ou que o saboroso 
cupuaçu é lembrado oficialmente, todo mês de abril, 
por uma animada festa no Município de Presidente 
Figueiredo, também conhecido por suas cachoeiras; 
ou que o Pólo Industrial da Zona Franca de Manaus 
combina modernidade e sustentabilidade, pois há 42 
anos consolida uma alternativa vitoriosa à devastação 
da floresta; ou, ainda, que a tala e a fibra de buriti, nas 
mãos de hábeis artesãos indígenas de várias etnias, 
produz uma cestaria cobiçada por turistas e colecio-
nadores brasileiros e internacionais; ou então que a 
forma delicada da flor de mangaba inspira o desenho 
de brincos dos mais elegantes; ou que o Município de 
Barcelos, primeira capital do Amazonas, fundada em 
1758, guarda tesouros arquitetônicos dos tempos co-
loniais, como as ruínas da missão salesiana; ou que 
a argila abundante e de boa qualidade dos Municípios 
de Eirunepé e Carauari serve de matéria-prima a pe-
ças de cerâmica com elevado valor artístico; ou que 
a borracha, muito tempo depois de haver sustentado 
uma era de fastígio no Amazonas, ao final do século 
XIX, tornando Manaus a capital belle époque tropical, 
ainda é coletada em vastas áreas de seringais, princi-
palmente no Purus, fornecendo insumos às indústrias 
do Pólo de Manaus; ou então que, além do colossal 
bumbódromo, palco anual do belíssimo festival folclóri-
co de Parintins, a cidade é um centro de rica produção 
artesanal; ou ainda que do tambaqui se aproveita não 
apenas a gostosa carne, mas também o couro, que, 
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devidamente tratado, serve para confeccionar bolsas 
e calçados sofisticados; ou, finalmente, que a Festa do 
Sol, em Lábrea, no final de agosto, é um ótimo motivo 
para conhecer a cidade e descansar em suas belas 
praias fluviais. E assim por diante, Sr. Presidente.

Enfim, o catálogo lançado pelo Sebrae do Ama-
zonas é muito mais que uma festa para os olhos, pois 
as estratégias que esboça para a exploração respon-
sável e inteligente da cultura local e dos seus ícones 
podem e devem servir de base a uma agenda de po-
líticas públicas voltadas ao meu Estado e – por que 
não? – ao conjunto da Amazônia brasileira.

Proponho que o Senado da República assuma 
papel decisivo nesse processo, debatendo cuidado-
samente os seus diagnósticos e desenvolvendo as 
sugestões ali contidas, nas Comissões Permanentes, 
elas que são o chão-de-fábrica do Parlamento, as ofi-
cinas do Poder Legislativo.

Tenho certeza de que esse envolvimento institu-
cional resultará em um conjunto de proposições novas 
– bem como na atualização de legislação ultrapassa-
da – capazes de fixar a questão amazônica no topo 
da lista de prioridades nacionais permanentes, indo 
muito além da retórica e produzindo soluções dura-
douras e estruturantes para os problemas de geração 
de emprego e renda, inclusão social e sustentabilidade 
ambiental, em uma área total que corresponde a mais 
da metade do território brasileiro.

Sr. Presidente, para finalizar, parabenizo o ex-
Superintendente do Sebrae Amazonas, Dr. José Carlos 
Reston; o atual Superintendente, Dr. Nélson Rocha; e 
o coordenador do projeto, Dr. Ademir Ramos e toda a 
equipe que trabalhou nesse projeto.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – É 

com grande satisfação que vemos que está no nosso 
plenário o Deputado Federal pelo Piauí, Prof. Átila Lira, 
o mais devotado educador da história do Piauí, muito 
respeitado e com perspectivas invejáveis na política do 
Piauí e do Brasil. Hoje, o Prof. Átila Lira é do PSB.

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 
(PMDB – MG) – Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Pela ordem, o Senador Wellington Salgado, do PMDB 
de Minas Gerais.

Em seguida, fará uso da palavra, como Líder da 
Minoria, o Senador Mário Couto.

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 
(PMDB – MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 

Sr. Presidente, eu queria dizer a V. Exª e aos demais 
Senadores que hoje fiz um requerimento à Mesa, so-
licitando uma série de informações. 

Requeiro, nos termos do art. 215, inciso 
II, letra b, do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, que sejam prestadas pela Alta Adminis-
tração da Casa o seguinte esclarecimento: 

– quantitativo de cargos na estrutura do 
quadro de pessoal do Senado Federal cuja de-
nominação seja Diretor de Secretaria e Diretor 
de Subsecretaria em janeiro de 2009; 

– o rol das principais atividades desem-
penhadas em cada uma das Diretorias de Se-
cretarias e das Diretorias de Subsecretarias; 

– o critério para nomeação, fusão, incor-
poração, extinção dos referidos órgãos; os atos 
legais que criaram as Diretorias existentes ao 
longo dos últimos doze anos; 

– a retribuição pecuniária pela assunção 
de uma Diretoria de Secretaria ou de uma Di-
retoria de Subsecretaria; 

– o quantitativo de servidores efetivos, 
comissionados; 

– o quantitativo de servidores terceiriza-
dos, atividades desenvolvidas, bem como o 
custo com a respectiva terceirização; 

– as despesas com pessoal no âmbito 
do Senado Federal, SEEP e PRODASEN, no 
ano de 2008, inclusive destacando os gastos 
com serviços extraordinários; 

– os gastos com telefones fixos, no ano 
de 2008; 

– os gastos com telefones celulares, no 
ano de 2008; 

– os gastos com correspondência no 
ano de 2008; 

– os gastos com a impressão de publi-
cação na SEEP, no ano de 2008; 

– o quantitativo de automóveis, gastos 
com manutenção, inclusive combustível, no 
ano de 2008; 

– o quantitativo de imóveis funcionais, 
gastos com manutenção, em 2008, e a atual 
ocupação dos referidos.

Veja bem, Sr. Presidente, o objetivo não é usar 
essas informações de alguma maneira, mas eu quero 
ter essa informação. 

Quando acontece uma situação como a que vem 
ocorrendo nesta Casa, quem paga a conta somos nós, 
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os Senadores. E, muitas vezes, nós não temos essas 
informações, que inclusive não nos cabem, já que nós 
temos Senadores responsáveis na Mesa para conduzir 
cada um dos gestores desta Casa. Mas nós precisa-
mos de ter conhecimento, porque, com informações 
que saem nos jornais, muitos do eleitores, muitos dos 
partidários dos nossos partidos, nos cobram informa-
ções que, muitas vezes, nós não temos.

É como se nós vivêssemos em uma casa, no nos-
so quarto, e não soubéssemos quanto custa a luz, o 
telefone, quanto ganha o motorista que serve a casa, 
quanto é que gastamos de água. Quer dizer, essa é uma 
informação que eu acho que nós, Senadores, temos 
ter, porque toda a vez que surge alguma situação com 
relação ao Senado, e alguns Senadores ainda não en-
tenderam isso, quando se ataca o Senado, consequen-
temente, se ataca um Senador da República. Alguns 
Senadores pensam que podem ser mais fortes do que 
a própria Casa. Isso não acontece nem vai acontecer. 
Inclusive, os Senadores vão todos morrer, e a Casa 
vai continuar como antes. Sempre foi assim. 

Então, diante disso, queria essas informações, 
para que eu não possa passar por ignorante numa Casa 
da qual não tenho conhecimento, a Casa à qual per-
tenço, uma Casa onde tomamos decisões fortíssimas, 
mas, muitas vezes, ninguém toma decisões como as 
que tomamos, nas Comissões de Constituição Justiça 
e Cidadania, de Economia. São decisões que afetam o 
Brasil e, muitas vezes, a relação do Brasil com outros 
países, porque é muito maior do que essa pequena 
coisa que vem acontecendo no Senado Federal.

Agora, não podemos ficar sem essas informações. 
Isso não pode, entendeu, Presidente Mão Santa? Es-
sas informações temos que ter. Portanto, protocolei, 
hoje, esse pedido e vou aguardar a definição desse 
requerimento para que a Mesa possa me dar as in-
formações, para que eu possa estudar e ter conheci-
mento dessa situação. 

Sr. Presidente, muito obrigado a V.Exª.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – 

Sr.Presidente, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI.) 

– Um instante.
O Senador Wellington Salgado já fez a defesa 

do requerimento com tanta competência que é desne-
cessário lê-lo. O seu Requerimento está marcado pelo 
nº 310 e vamos enviá-lo à Diretoria-Geral da Casa. É 
muito importante a transparência neste momento. Mas 
quis Deus estar do meu lado. Um quadro vale por 10 
mil palavras. O Senador Marcelo Crivella representa a 

Igreja Universal do Reino de Deus, aqui, nesse mundo. 
A Igreja de Cristo, aqui, no mundo, teve um momento 
muito pior do que o nosso Senado da República. 

Os orientais dizem na filosofia que a diversidade 
é uma bênção disfarçada. E é isso que a Igreja cristã 
– a forte era só a católica –, a Inquisição, Papas que 
vendiam lugar no céu, que constituíam famílias, explo-
ravam no latifúndio. E surgiu um homem, Lutero, que 
fez a reforma e hoje há vários caminhos a Deus e a 
Cristo. A Igreja está fortalecida. 

A mesma coisa é o Senado da República: passou 
esse momento administrativo, indiferente às pessoas 
que representamos, o povo, e nós representamos. É 
preciso dizer ao Brasil, aos outros Poderes, que, nós 
aqui, reconhecemos o Presidente, Sua Excelência 
Luiz Inácio, que teve 60 milhões de votos. Mas aqui 
somos 80 milhões de votos. Somos filhos da democra-
cia e do povo e, se há essas liberdades democráticas, 
isso se deve unicamente ao Senado da República. O 
Brigadeiro Eduardo Gomes disse – ele foi o primeiro 
a combater a exceção, uma ditadura civil: “o preço da 
liberdade democrática é a eterna vigilância”. Nós so-
mos essa eterna vigilância.

Agradecimentos aos requerimentos de V. Exª; vai 
ser uma passada a essa moralização que todos nós 
desejamos e somos a cara dela.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI. ) 
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 310, DE 2009

Requeiro, nos termos do art. 215, inciso II, le-
tra b, do Regimento Interno do Senado Federal, que 
sejam prestadas pela Alta Administração da Casa os 
seguintes esclarecimentos:

o quantitativo de cargos na estrutura do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal cuja de-
nominação seja Diretor de Secretaria e Diretor 
de Subsecretaria, em janeiro de 2009;

o rol das principais atividades desempe-
nhadas em cada uma das Diretorias de Secre-
tarias e das Diretorias de Subsecretarias; 

o critério para a nomeação de Diretores;
o critério para a criação, fusão, incorpo-

ração, extinção dos referidos órgãos;
os atos legais que criaram as Diretorias 

existentes ao longo dos últimos doze anos; 
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a retribuição pecuniária pela assunção 
de uma Diretoria de Secretaria, ou de uma 
Diretoria de Subsecretaria;

o quantitativo de servidores efetivos, co-
missionados;

o quantitativo de servidores terceirizados, 
atividades desenvolvidas, bem como o custo 
com a respectiva terceirização;

as despesas com Pessoal no âmbito do 
Senado Federal, SEEP e PRODASEN, no ano 
de 2008, inclusive, destacando os gastos com 
serviços extraordinários;

os gastos com telefones fixos, no ano 
de 2008;

os gastos com telefones celulares, no 
ano de 2008;

os gastos com correspondência, no ano 
de 2008;

os gastos com a impressão de publica-
ções na SEEP, no ano de 2008;

o quantitativo de automóveis, gastos com 
manutenção, inclusive combustível, no ano 
de 2008;

o quantitativo de imóveis funcionais, gas-
tos com manutenção, em 2008, e a atual ocu-
pação dos referidos.

Sala das Sessões, 25 de março de 2009. – Sena-
dor Wellington Salgado, Vice-Líder do PMDB.

(À Diretoria-Geral do Senado Federal.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI. ) 
– O requerimento que acaba de ser lido será encami-
nhado à Diretoria-Geral e vai à publicação.

Com a palavra o Senador...
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Exce-

lência, V. Exª esqueceu. Eu até já havia feito sinal ao 
Senador Mário Couto.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Pois não.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Quero me antecipar às pa-
lavras do Senador Mário Couto, já que nós tomamos 
conhecimento de parte do assunto que S. Exª vai falar, 
que é, infelizmente, a suspensão da possibilidade de 
termos a CPI do Dnit.

Sr. Presidente Senador Mão Santa, a CPI do Dnit 
é necessária para o País, apesar das manobras que 
ontem fizeram – não aqueles que a retiraram, mas os 
Partidos políticos, as pressões –, retirando assinaturas 
para derrubar a CPI do Dnit, que realmente precisa ser 

reavaliada pela sua importância para o País. Desde o 
primeiro instante da indicação do Diretor do Dnit, aqui 
questionávamos, questionávamos e questionávamos: 
se fizermos uma CPI do Dnit hoje, com seriedade e de-
terminação, ela vai abalar este Governo que aí está.

Então, registro aqui a minha preocupação e o meu 
protesto pela queda da CPI e o meu apoio ao Senador 
Mário Couto, que assumiu essa responsabilidade de 
um companheiro do PSDB e fez a sua parte. Infeliz-
mente, isso tudo foi derrubado.

Senador Mário Couto, peço que V. Exª mantenha a 
conduta que demonstra aqui e não se deixe abater por 
essa situação. Vamos cumprir aqui dentro nossas obri-
gações de Parlamentares responsáveis que somos.

Muito obrigado.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Como Líder. 

Sem revisão do orador.) – Obrigado, Senador.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem 

dizia da minha alegria de vir a esta tribuna, Presiden-
te, anunciar à Nação a abertura de uma CPI, de uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar irre-
gularidades no Dnit.

Dois anos! Dois anos passei para que o Presi-
dente Sarney ontem pudesse dizer à Nação que a CPI 
seria instalada neste Poder. 

Cheguei na minha casa, Senador Wellington 
Salgado, certo de que poderia eu – e outros membros 
desta Casa – dizer à Nação o nosso papel aqui neste 
Senado. Em dois anos como Senador da República, 
não tive uma decepção tão grande como esta, uma 
decepção de saber que nós estamos amarrados, que 
nenhum Senador de Oposição nesta Casa é capaz de 
fiscalizar o Governo Federal! Decepção que me causa 
mal-estar! Decepção que, se fosse eu homem fraco de 
espírito, estaria hoje renunciando ao meu mandato.

Sinto a sensação, Srªs e Srs. Senadores, que 
nada temos mais a fazer nesta Casa, que esta Casa 
perdeu a sua finalidade, que a imprensa tem razão, que 
a imprensa tem razão de dizer que este Senado está 
no fundo do poço. O Senador Jarbas Vasconcelos tem 
razão de dizer que esta é uma Casa desmoralizada.

O Presidente Sarney, que entra agora para as-
sumir os trabalhos desta Casa, ontem, com muita dig-
nidade, deu liberdade para a Oposição, como homem 
íntegro, como homem democrata, apurar os bilhões 
desviados no Dnit. Fiz isso em nome de uma popula-
ção, Senadores. Não fiz isso para aparecer. Fiz isso 
para cumprir meu mandato. Fiz isso para defender a 
Transamazônica no meu Estado. Fiz isso para defen-
der a Santarém-Cuiabá, no meu Estado, pois já foram 
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abertas três licitações, todas anuladas pelo Tribunal de 
Contas da União por irregularidades.

Estamos desmoralizados. Minha família me per-
guntou hoje o que eu ainda vinha fazer aqui nesta Casa, 
Senador. Meus filhos e minha mulher perguntaram a 
mim o que eu ainda vinha fazer aqui neste Senado se 
eu não poderia fiscalizar o Governo.

Disseram que eu precisava catalogar 27 assina-
turas. Fui além, Brasil. Fui além, Brasil. Consegui 32 
assinaturas, Brasil. Um Senador faleceu.

Eu duvido que este retiraria sua assinatura. Em 
hipótese alguma este Senador retiraria sua assinatura. 
Ele não retiraria por interesse, não retiraria por pedidos, 
não retiraria por amizade, porque respeitava o País, 
respeitava o povo brasileiro. Senadores, era isto que eu 
queria fazer: simplesmente mostrar ao povo brasileiro 
o que existe dentro do podre Dnit, do incapaz Dnit. Era 
só isso que eu queria mostrar à população.

Ontem, depois de dois anos... Tiveram dois anos 
para retirar assinaturas e não retiraram. Vieram retirar 
ontem, na calada da noite. Retiraram suas assinaturas 
Senadores que, inclusive, respeito, Senadores que ja-
mais me passaria pela cabeça que pudessem retirar 
as suas assinaturas, Senadores amigos, Senadores 
que parece a mim estarem comprometidos com a so-
ciedade. Que decepção! Que decepção! Que explica-
ção poderá dar um Senador que teve dois anos para 
retirar a sua assinatura de um documento que quer 
mostrar ao povo brasileiro as irregularidades dentro 
do Dnit e o fez somente ontem? Que explicação deve 
à Nação um Senador que teve dois anos para retirar 
e não retirou e só veio retirar ontem, exatamente de-
pois que a CPI foi anunciada? Algum pedido, alguma 
orientação, e eles fizeram sem pensar na Nação. Eles 
fizeram sem pensar naqueles sofridos que estão pre-
cisando de estradas, que estão precisando de pontes, 
que não sabem o que passa por trás de tudo isso, essa 
sujeira, essa lama de corrupção com que o Brasil pre-
cisaria acabar. Não vai acabar nunca, porque nem CPI 
se pode instalar no Senado Federal. Não vai acabar 
nunca. Isso aí é dizer ao Governo: faz que nós aqui te 
amparamos. Isso aí é dizer ao Governo: os órgãos do 
Governo podem agir como quiserem porque aqui, no 
Senado, não deixamos fazer investigação.

Senadores, aqueles que retiraram... Senador Te-
nório, devo uma consideração imensa a V. Exª... Sena-
dor Valter Pereira, devo uma consideração imensa a V. 
Exª... Não dormi, Senadores, não dormi, tive insônia à 
noite ao pensar em V. Exªs. Não entendi de forma ne-
nhuma. A angústia foi muito grande, Senadores, muito 

grande, por ver um amigo, um homem sincero, como é 
caso do Senador Tuma, retirar sua assinatura. A decep-
ção é muito grande. Em troca disso, a desmoralização. 
Vou ler como este Senado está desmoralizado.

Presidente Sarney, depois de dois anos, V. Exª 
teve a dignidade de ler a CPI do Dnit, porque, pela 
sua experiência, sua capacidade, seu amor à Nação, 
mostra que quem não deve não teme. Apure! Se tem 
irregularidade, mostre! Se não tem, era meu dever 
pesquisar. V. Exª entendeu...

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – ... de fazer 
a abertura da CPI. Eu vibrei, eu pensei que este Se-
nado ainda era sério naquele momento, Senador. Se 
eu fosse um homem fraco de espírito, hoje eu renun-
ciaria. Eu pensei no milhão e meio de votos que tive 
dos companheiros que acreditaram em mim, que me 
deram essa obrigação de vir para cá lutar pelo País e 
pelo meu Estado, pelo meu querido Estado do Pará.

Olhe, Senador Marconi, aonde nós chegamos. 
Olhe o que diz o Pagot deste Senado. Olhe o que diz 
o Diretor-Geral do Dnit, sabendo, antecipadamente, 
que conseguiria anular a minha CPI. Olhe como um 
Senador é humilhado pelo diretor de um órgão. 

Pagot, tu não vais ser fiscalizado nunca! Faz o 
que tu quiseres! Rouba Pagot! Rouba o dinheiro pú-
blico, Pagot! Mete a mão nos cofres do Dnit! Nada vai 
te acontecer, Pagot! Tu estás altamente protegido aqui 
nesta Casa, Pagot! Tu és um herói! 

Olha o que diz ele: 
Sobre as costumeiras críticas do Senador do 

PSDB Mário Couto, Pagot preferiu ser cauteloso: “Está 
claro que o Senador Mário Couto está agindo com fins 
políticos e demonstra claramente o objetivo de dene-
grir a imagem do Dnit. Mas acho que uma CPI vai ser 
ótima para que ele saiba das coisas que envolvem os 
Senadores e o Partido dele. 

Que moral nós temos para um homem desse? 
Pagot, tu vais ter que dizer os nomes dos Senadores 
do PSDB! Os Senadores do PSDB são sérios. Tu és um 
irresponsável! Tu vais ter que dizer! Agora vai ser pior 
para ti. Hoje mesmo eu vou entrar, novamente, pedin-
do a CPI do Dnit. Agora vai pegar a tua administração. 
Aquela, Senadores, não pegava a administração do Sr. 
Pagot; esta vai pegar a administração do Sr. Pagot. Eu 
não vou desistir, Pagot. Eu vou mostrar à Nação quan-
tas irregularidades há na administração do teu órgão. 
E não adianta por a culpa em ninguém.

Pois não, Senador João Tenório.
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Senador Sarney, já vou descer; só vou dar o 
aparte e desço.

O Sr. João Tenório (PSDB – AL) – Senador Mário 
Couto, gostaria de registrar, primeiro, a minha admira-
ção pela sua coragem, veemência e contundência na 
defesa de coisas que V. Exª entende ser importantes. 
Gostaria de tentar justificar a minha posição de uma 
revisão no que diz respeito à minha presença no pe-
dido da CPI, em função, primeiro, de que houve uma 
mudança expressiva de situação política no País, si-
tuação deste Senado no País, desde aquele momento 
em que se criou a CPI, e que eu tive a honra e orgulho 
de assinar em apoio à sua iniciativa. Nós vivemos, no 
Senado, momentos de purificações; é a grande verdade. 
Acho que, por si só, o Senado já está realizando um 
trabalho de purificação importante e que precisa ter, 
digamos assim, força e concentração suficiente para 
que esse trabalho importante, que está sendo feito pelo 
Presidente José Sarney, pelo nosso Vice-Presidente e 
por toda Mesa Diretora, possa se dedicar com exclu-
sividade, ou pelo menos com atenção, com um foco 
maior possível, para que o resultado desse trabalho 
seja profícuo. Quero lhe dizer, então, que, na verdade, 
a minha posição, a minha avaliação, a minha reflexão, 
ao retirar a assinatura, a pedido da nossa Comissão, 
é no sentido de que seja dado a este Senado, seja 
dado a esta Mesa a oportunidade de fazer esse tra-
balho sem desviar a atenção. Nós temos experiências 
muito recentes do que aconteceu com algumas CPIs, 
que transtornaram demais a vida do Senado. Então, 
eu acho que neste momento em que o Senado volta 
os olhos para dentro de si, de um trabalho magnífico 
que está sendo feito pelo seu Presidente e por toda 
Mesa Diretora, eu acho que haveria necessidade de 
um tempo para que nós nos dedicássemos exclusiva-
mente a esse tema. Daí por que, concordei que fosse 
feita uma reflexão sobre o momento inoportuno para 
que essa Comissão de Inquérito viesse a ser instalada. 
Repito: quero fazer referência a V. Exª pelo trabalho, 
pelo empenho e pelo entendimento de que o seu di-
reito de buscar a verdade é absolutamente coerente 
e certo. Diria apenas que a razão pela qual eu fui le-
vado, ou pelo menos fui refletir no sentido de retirar, 
porque acho que o Senado está vivendo um momen-
to de reflexão interna, de uma purificação interna e, 
para isso, acho que o Senado deve concentrar todos 
os seus esforços no sentido de que essa tarefa seja 
realizada. Muito obrigado.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presi-
dente, já vou descer; já vou descer Presidente Sarney. 

Senador Tenório, V. Exª não calcula o quando 
lhe aprecio. Senador, quanto mais tempo, mais roubo; 
quanto mais roubo, mais prejuízo à Nação. As pessoas 
não podem ser lesadas. 

Nós temos a obrigação, Senador, a obrigação 
Senador – ponha na sua cabeça isso –, de defender 
o povo, principalmente o povo dos nossos Estados, 
Senador! É nossa obrigação! 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Nós temos 
de defender o dinheiro público. É nossa obrigação. 

Por isso, Senador, vou descer desta tribuna, mas 
lhe confesso: para mim, os Senadores que assinaram 
essa retirada de assinaturas causaram-me uma decep-
ção profunda. Estou dizendo do meu sentimento, Se-
nador. Eu não sei esconder. Desculpe-me. Eu só assim 
mesmo. Eu não sei esconder. É um sentimento muito 
profundo de angústia. V. Exª não calcula, quando me 
entregaram a lista e eu li os nomes nela, a noite que 
passei! A noite de angústia e de insônia que passei, 
Senador! Porque esses quatro Senadores que retira-
ram as suas assinaturas da CPI do Dnit, para mim, 
eram muito respeitados. 

Por isso, Senador Presidente Sarney, obrigado 
por sua postura em ter lido a CPI.

Eu quero falar para a Nação, eu quero falar para 
o meu Estado: julguem, julguem. Eu não quero, aqui, 
criticar mais ninguém. Julguem, cada um de vocês, 
homens e mulheres deste País, julguem aqueles que 
retiraram a assinatura da CPI do Dnit.

Muito obrigado.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Permita-me, 

Senador Mário Couto, um aparte?
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pois 

não.

 Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o 
Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. José 
Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O Senador já encerrou o seu discurso. 

Eu pediria aos presentes que começássemos a 
nossa Ordem do Dia. Faria um apelo ao Senador Pa-
paléo e ao Senador Valter Pereira.

Quero apenas dizer ao Senador Mário Couto que, 
da parte da Mesa, nós cumprimos com o nosso dever, 
e que compreendo a sua exaltação. 

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 311 , DE 2009

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso para 
a AMPE – Associação das Micro e Pequenas Em-
presas de Blumenau pelo seu “Jubileu de Prata” a 
ser completado no próximo dia 29 de março. Será um 
marco histórico da representatividade empresarial de 
Micro e Pequenas Empresas. 

Sala das Sessões, 25 de março de 2009. – Se-
nadora Ideli Salvatti.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – A Presidência encaminhará o voto de aplauso 
solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 312, DE 2009

Requeiro, nos termos do disposto nos arts. 74 e 
75 do Regimento Interno do Senado Federal, seja cria-
da Comissão Temporária Externa, composta de cinco 
membros Titulares e igual número de Suplentes, com 
prazo de funcionamento de doze meses, destinada 
a acompanhar os desdobramentos e a execução do 
Pacote Habitacional anunciado pelo Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República, podendo para tan-
to realizar audiências públicas e diligências externas, 
requerer informações, bem como outros atos que jul-
gue necessários para a consecução dos objetivos da 
Comissão.

Justificação

O Pacote Habitacional tem sido objeto de críticas 
de urbanistas, os quais objetam que o plano de cons-
truir um milhão de casas até o fim do ano de 2010 seja 
capaz de atacar as principais carências habitacionais 
do País e reduzir, de fato, o déficit de quase oito mi-
lhões de moradias.

Também criticam o Pacote Habitacional por não 
estar em consonância com o Plano Nacional de Ha-
bitação (PlanHab) e por não considerar outras ações 
que poderiam ter eficácia sobre 6,6 milhões de habi-
tações, tais como a urbanização e regularização de 
áreas precárias já construídas, aluguel subsidiado e 
ocupação de prédios vazios.

O Senado Federal não pode ficar ao largo des-
se debate a respeito da política habitacional do Poder 
Executivo, em especial desse anunciado Pacote Habi-
tacional, tendo em vista os seus aspectos controversos, 
a importância do assunto para a população de baixa 

renda e a necessidade de proporcionar eficiência à 
aplicação dos recursos públicos.

Acreditamos que o exercício do papel fiscalizador 
deste Senado Federal nesse caso é imprescindível e 
deve ser feito em tempo real, de modo a tornar possí-
vel a sua intervenção no sentido de sugerir correção 
de rumos e coibir quaisquer desvios contrários ao in-
teresse público.

Sala das Sessões, 25 de março de 2009. –  Se-
nadora Marisa Serrano.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O requerimento que acaba de ser lido será publicado 
e incluído em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 313, DE 2009

Nos termos do art. 49, X, e do art. 50, § 2º, da 
Constituição Federal, combinados com os arts. 215, I, 
a e 216, I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
e considerando Governo Federal anunciou no dia de 
hoje (25/03) o lançamento de Programa Habitacional 
que prevê a construção, até o final de 2010, de mais 
de um milhão de casas populares, requeiro que sejam 
prestadas pelo Exmo. Sr. Ministro das Cidades as se-
guintes informações:

Quantas casas foram construídas pelo sistema 
habitacional do Governo Federal, desde 2003 até os 
dias de hoje?

Que critérios foram adotados pelo programa para 
definir em que cidades ou regiões serão construídas 
as casas?

Como foram definidos os padrões habitacionais 
para atender às necessidades das diferentes realida-
des nacionais? 

Que medidas foram sendo previstas para assegu-
rar a inserção das novas moradias no plano urbanístico 
das cidades contempladas e evitar a reprodução dos 
antigos modelos de conjuntos habitacionais localizados 
em bairros periféricos, que demandam altos investimen-
tos posteriores em infraestrutura e serviços? 

Que medidas foram adotadas para incentivar a 
ocupação de espaços ociosos dentro da área urbana 
(terrenos particulares em área urbanizada retidos à 
espera de valorização) e a regularização fundiária de 
inúmeras habitações precárias já existentes, problemas 
comuns a todas as cidades brasileiras?

Sala das Sessões, 25 de março de 2009. – Se-
nadora Marisa Serrano.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O requerimento que acaba de ser lido será publicado 
e encaminhado à Mesa para decisão.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 270, DE 2008 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 
único do art. 353 do Regimento Interno.)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 270, de 2008 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 1.125, de 
2008, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Relator ad hoc: Senador Francisco Dornelles), 
que aprova a programação monetária relativa 
ao quarto trimestre de 2008.

Discussão do projeto, em turno único. 
(Pausa.)

Não havendo oradores inscritos, encerro 
a discussão.

Aguardo maior presença de Senadores em ple-
nário para procedermos à votação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 29, DE 2003 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 29, de 2003, 
tendo como primeira signatária a Senadora 
Lúcia Vânia, que dá nova redação ao art. 193 
da Constituição Federal (que trata da ordem 
social).

Parecer favorável, sob o nº 156, de 2006, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Tasso Jereissati

A matéria constou da Ordem do Dia da última 
sessão deliberativa ordinária, quando teve a sua apre-
ciação transferida para hoje.

A discussão está encerrada.
Em fase de votação, como na matéria anterior, 

também espero a presença de maior número de Se-
nadores no plenário para que possamos proceder à 
votação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney – PMDB-
AP) – Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 5, DE 2005 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 5, de 2005, tendo 
como primeiro signatário o Senador Cristovam 
Buarque, que altera o art. 45 da Constituição 
para conceder ao brasileiro residente no ex-
terior o direito de votar nas eleições.

Parecer sob o nº 1.037, de 2006, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Azeredo, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.

É o mesmo caso das propostas anteriores. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney – PMDB-

AP) – Item 4:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 38, DE 2004 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 38, de 2004, 
tendo como primeiro signatário o Senador Sér-
gio Cabral, que altera os arts. 52, 55 e 66, da 
Constituição Federal, para estabelecer o voto 
aberto nos casos em que menciona,terminando 
com o voto secreto do parlamentar.

Pareceres sob nºs 1.058, de 2006, e 1.185, 
de 2007, da Comissão de Constituição,Justiça e 
Cidadania, Relator: Senador Antonio Carlos Va-
ladares, – 1º pronunciamento: (sobre a Propos-
ta) favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece; – 2º pronunciamento: 
(sobre a Emenda nº 2, de Plenário), contrário.

A matéria constou do Ordem do Dia da última 
sessão deliberativa, quando teve a sua apreciação 
transferida para hoje. 

A discussão da proposta encerrou-se na sessão 
de 7 de novembro de 2007, com a apresentação de 
emenda. 

Também aguardaremos o maior número no ple-
nário para procedermos à votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney – PMDB-
AP) – Item 5:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 50, DE 2006 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 50, de 2006,tendo 

    333ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2009



06896 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2009

como primeiro signatário o Senador Paulo 
Paim, que inclui o art. 50A e altera os arts. 
52, 55 e 66, da Constituição Federal, para 
estabelecer o voto aberto nos casos em que 
menciona, terminando com o voto secreto 
parlamentar.

Pareceres sob nºs 816 e 1.186, de 2007 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, – 1º pronunciamento: (sobre a Proposta) 
Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável; 2º 
pronunciamento: (sobre a Emenda nº 1, de Ple-
nário) Relator ad hoc: Senador Flexa Ribeiro, 
favorável, com Subemenda, que oferece.

A discussão da proposta encerrou-se na sessão 
de 7 de novembro com a apresentação de emenda.

Como nas matérias anteriores, adiamos a votação 
para quando tivermos maior número no plenário. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney – PMDB-AP) 
– Dos itens 7 a 12...:

Item 7:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 20, DE 1999 

(Tramitando em conjunto com as Propostas  
de Emenda à Constituição nºs 18, de 1999;  

3, de 2001; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 20, de 1999, tendo como primeiro 
signatário o Senador José Roberto Arruda, 
que altera o art. 228 da Constituição Federal, 
reduzindo para dezesseis anos a idade para 
imputabilidade penal.

Parecer sob nº 478, de 2007, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Demóstenes Torres, favorável à Proposta 
de Emenda à Constituição nº 20, de 1999, com a 
Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; e pela rejeição 
das demais matérias que tramitam em conjunto, 
com votos contrários dos Senadores Sibá Macha-
do, Eduardo Suplicy, Epitácio Cafeteira, Antônio 
Carlos Valadares, Pedro Simon, Romero Jucá, e 
das Senadoras Serys Slhessarenko, Lúcia Vânia 
e, em separado, do Senador Aloizio Mercadante 
e da Senadora Patrícia Saboya.

Item 8

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 18, DE 1999 

(Tramitando em conjunto com as Propostas  

de Emenda à Constituição nºs 20, de 1999;  
3, de 2001; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 18, de 1999, tendo como primeiro signatário 
o Senador Romero Jucá, que altera a redação 
do art. 228 da Constituição Federal. 

Item 9

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 3, DE 2001 

(Tramitando em conjunto com as Propostas  
de Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999;  

26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 3, de 2001, tendo como primeiro signatário 
o Senador José Roberto Arruda, que altera o 
artigo 228 da Constituição Federal, reduzindo 
para dezesseis anos a idade para imputabili-
dade penal.

Item 10

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 26, DE 2002 

(Tramitando em conjunto com as Propostas  
de Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999;  

3, de 2001;90, de 2003; e 9, de 2004)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 26, de 2002, tendo como primeiro 
signatário o Senador Iris Rezende, que altera 
o artigo 228 da Constituição Federal, para re-
duzir a idade prevista para a imputabilidade 
penal, nas condições que estabelece.

Item 11

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 90, DE 2003 

(Tramitando em conjunto com as Propostas  
de Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999;  

3, de 2001; 26, de 2002; e 9, de 2004)

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 90, de 2003, tendo como primeiro signatário 
o Senador Magno Malta, que inclui parágrafo 
único no artigo 228, da Constituição Federal, 
para considerar penalmente imputáveis os 
maiores de treze anos que tenham praticado 
crimes definidos como hediondos.

Item 12
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 9, DE 2004 

(Tramitando em conjunto com as Propostas  
de Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999;  

3, de 2001; 26, de 2002; e 90, de 2003)

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 9, de 2004, tendo como primeiro signatário 
o Senador Papaléo Paes, que acrescenta pa-
rágrafo ao artigo 228 da Constituição Federal, 
para determinar a imputabilidade penal quando 
o menor apresentar idade psicológica igual ou 
superior a dezoito anos.

Transcorre, hoje, a primeira sessão de discus-
são. 

Aberta a discussão. (Pausa.) 
Não havendo oradores inscritos... 
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-

sidente, 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– V. Exª está inscrito para discutir? 
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Não é 

para discutir, é para fazer uma consideração. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Sim. 
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – São todas propostas 
de emenda à Constituição importantes. 

Esta que V. Exª acaba de ler é uma PEC que 
produzirá grandes efeitos sobre o comportamento da 
sociedade, porque ela baixa a maioridade penal para 
16 anos. Portanto, é uma questão polêmica, que vai 
ter que ser apreciada depois de um amplo debate a 
ser estabelecido. 

Agora, a proposta que quero fazer a V. Exª é que, 
na reunião de Líderes que V. Exª venha a fazer na pró-
xima semana, seja estabelecida desde já a pauta de 
PECs que já estão em condições de serem votadas 
e que exigem quórum qualificado, e que se faça uma 
preparação para que essas propostas de emenda à 
Constituição sejam votadas numa sessão específica, 
mesmo que se chegue até a madrugada, a hora que 
for, mas que possamos votar esse contencioso de ma-
térias muito importantes com aviso prévio. Isso para 
que não passemos o que estamos passando agora: 
uma quarta-feira, o quórum relativamente vazio, pro-
postas de emenda à Constituição importantes que não 
são votadas por falta de quórum. 

Então, eu gostaria de solicitar de V. Exª que, numa 
reunião de Líderes, na próxima semana, seja definido 
– desde já faço aqui a proposta, e a Drª Cláudia Lyra 
está nos ouvindo –, seja feito um resuminho de três, 
quatro ou cinco itens que terão de ser apreciados com 
o quórum alto, pois são matérias importantes. Assim, 
poderemos avançar na apreciação de outras matérias, 
de acordo com a intenção dos Líderes, que é colocar 
as matérias da CCJ e da CAE em votação; para que 
a agenda positiva, que é de interesse de V. Exª e da 
Casa, chegue à sociedade, com a votação em plenário 
de matérias importantes, como as que pretendo falar, 
daqui a pouco: por exemplo, a Lei dos Precatórios e a 
do Cadastro Positivo. 

Agora, isso tudo tem que acontecer após a vo-
tação de PECs e de medidas provisórias. É um apelo 
que faço a V. Exª com a sugestão que apresento.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Pre-
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Deixem-me responder ao Senador José Agripino.

Senador, a Mesa acata a sugestão de V. Exª e 
apenas está adiantando aquelas matérias que não 
estão em caráter de votação. As anteriores estavam, 
mas as outras estão em discussão ainda, em primeira 
discussão, de maneira que cumpriríamos o interstício 
legal através de submetê-las à discussão, contando as 
sessões que o Regimento determina que elas sejam 
discutidas. Não sei se assim estaríamos de acordo.

Agora, quanto às propostas que V. Exª tratou na 
reunião de Líderes de ontem, assim como o Senador 
Arthur Virgílio e nós tratamos, elas se encontram na Co-
missão de Constituição e Justiça. Acabei de falar com o 
Senador Demóstenes Torres, que está realmente prepa-
rando as matérias que ele acha que são importantes e 
que já têm consenso das Lideranças, para que tenhamos 
oportunidade, então, de votar neste plenário.

Mas acato a sugestão de V. Exª.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Obriga-

do, Sr. Presidente.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pela or-

dem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Com a palavra o Senador...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE) – Pode ser o Papaléo. Depois, eu falo.
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O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito 
obrigado, Senador Antonio Carlos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela idade.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pela ida-
de, Senador Antonio Carlos Valadares.... Aliás, ele me 
cede a idade dele.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Muito obrigado pela generosidade.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, mais uma 
vez, aqui, quero falar em nome da Casa, porque, no 
momento em que, numa quarta-feira, às 16 horas e 
43 minutos, estamos aqui com a Casa vazia, come-
çamos a pensar que a população não deve olhar para 
a questão institucional; ela deve olhar para a questão 
partidária e para a questão pessoal.

Ainda há pouco, eu olhava e só via um Senador 
do Partido dos Trabalhadores aqui, que é o Senador 
Suplicy. Agora, chegaram o Senador Flávio Arns, o Se-
nador Augusto Botelho e o Senador João Pedro.

Mesmo com respeito aos Srs. Senadores, podemos 
até pensar, Sr. Presidente, que está havendo um complô 
aqui entre Partidos políticos, ainda em consequência da 
eleição, que muitos não conseguem engolir até hoje, de 
V. Exª. E tenha a certeza absoluta de que V. Exª é acla-
mado por todos nós que queremos o bem desta Casa. 
Só podemos pensar, como diz o outro, maldade. Porque 
não é possível que em plena quarta-feira...

Acho que amanhã deveria aparecer na imprensa 
a lista dos ausentes aqui, que impediram a sessão do 
Senado Federal. V. Exª iniciou a Ordem do Dia, claman-
do pela presença, e cadê os Senadores? Um, dois, três, 
quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 
treze. Não, mas o PSDB...

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Es-
tamos aqui.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Mas já 
citei, já fiz justiça. Estou falando em eleição. Então, V. 
Exª relacione o PSDB da forma que quiser, inclusive 
no dia da eleição, mas eu estou fora dessa.

Então, queríamos aqui, Sr. Presidente, que hou-
vesse realmente um chamado de atenção às Lideran-
ças, que falam em nome dos Partidos, dos seus lide-
rados. Muitos de nós não sabemos o que as Lideran-
ças decidem. E que façam com que os seus Partidos 
estejam aqui representados.

Não vale de nada a luta de todos nós, trabalhando 
seriamente aqui, se no dia de trabalho da Casa, que é 
para votarmos matérias importantes, com a presença 
de V. Exª, não tivermos o quorum devido aqui para que 
façamos a deliberação.

O Sr. Flávio Arns (Bloco/PT – PR) – V. Exª me 
permite uma contribuição?

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Não pos-
so dar aparte, porque estou falando pela ordem, por 
concessão do Sr. Presidente. Desculpe, Senador Flávio 
Arns, V. Exª merece muito, mas o Regimento não per-
mite. Mas já avisei que existem aqui quatro Senadores 
do PT, Partido do Governo. O PSDB não é do Governo, 
então teria a obrigação de estar aqui.

Então essa é uma mensagem muito negativa 
que o Governo está mandando ao povo, para, no meu 
entender, ajudar a desmoralizar esta Casa, o que não 
vamos aceitar de forma nenhuma.

Quanto ao Senador Mário Couto, que não tive 
oportunidade de dar o aparte, Sr. Presidente, quero re-
gistrar aqui que tenho o Projeto de Lei nº 78, de 2007, 
que altera o Regimento Interno do Senado Federal 
para impedir a retirada de assinatura de proposição 
após a sua apresentação no órgão competente. Quero 
parabenizar V. Exª. Estávamos esperando pela leitura 
para a instalação dessa CPI há dois anos, e foi V. Exª 
que deu essa condição democrática aqui. E, ao mes-
mo tempo, quero lamentar a retirada de assinaturas 
que impossibilitaram essa CPI dar seu andamento, o 
que seria muito importante para o Brasil, para o País. 
Quero dizer que o Senador Mário Couto tem o nosso 
apoio e terá muito mais assinaturas do que teve na 
anterior, para fazermos essa apuração agora.

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, peço que, pelo 
que estou vendo aqui na Casa, as pessoas procurem 
ler, analisar, interpretar um artigo na coluna do jorna-
lista Gilberto Amaral, do Jornal de Brasília, hoje, dia 
25, quarta-feira. Eu não estou fazendo juízo de valor. 
Eu já fiz o meu. Cada um individualize a sua análise e 
veja se é mera coincidência esse artigo.

Por fim, Sr. Presidente, com a tolerância que V. 
Exª tem, eu peço para incorporar nos Anais da Casa 
o discurso de posse do Ministro Cesar Asfor Rocha, 
hoje um dos maiores magistrados brasileiros, Presi-
dente do Superior Tribunal de Justiça, como Membro 
Honorário da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, 
feito no último dia 23 de março, que é uma brilhante 
reflexão sobre a Justiça brasileira.

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. SENADOR PAPALÉO PAES EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e o § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª será atendido na forma regimental.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Presi-
dente...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Antes de V. Exª, pediu a palavra, pela ordem, o Se-
nador Antonio Carlos Valadares.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Se o 
Senador Valadares inclusive permitir... Só está rela-
cionado ao assunto. Não sei se haveria essa condes-
cendência.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Eu já estou em pé. Não vou me cansar. 
Deixarei, com muito prazer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra o Senador Flávio Arns.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Agradeço a oportunidade a 
V. Exª, particularmente ao Senador Valadares, que é 
um grande amigo também.

Gostaria só de ressaltar o aspecto mencionado 
pelo amigo, Senador Papaléo Paes, um Senador ex-
tremamente atuante, companheiro da Comissão de 
Assuntos Sociais, Presidente da Subcomissão de Pro-
moção da Saúde, da qual eu faço parte também.

Só que ele mencionou, e é importante que se 
diga, que talvez a não-presença de Senadores do PT 
estivesse relacionada ainda ao aspecto da eleição, 
onde houve a participação do companheiro, grande 
companheiro, uma liderança nacional e importante do 
Senador Tião Viana. Só gostaria de deixar extrema-
mente claro que este é um processo completamente 
terminado.

E V. Exª sabe disso também, os Senadores e as 
Senadoras do PT estão aqui. Estamos trabalhando nas 
comissões intensamente, no plenário intensamente. 
E o processo eleitoral já se encerrou. Isso está muito 
claro. E nós queremos contribuir para que o Senado 
recupere também a sua credibilidade. Isso que é o fun-
damental. E, para que isso aconteça, a participação 
de todos é fundamental, particularmente no sentido 
de modernização, de transparência, de participação, 
de reordenamento da parte da gestão administrativa 
dos procedimentos. Esse é um desafio que se coloca 
para o Senado Federal.

Então, nesse sentido, toda a semana, temos 
discutido na Bancada o que pode ser sugerido, o que 
pode ser feito, que caminhos podem ser tomados, no 
sentido de contribuir com a instituição.

Só lembrar que talvez fulano, sicrano não esteja 
presente porque há alguma coisa ainda relacionada 

ao processo eleitoral, eu diria que isso não correspon-
de à realidade.

V. Exª foi eleito, tem o respeito da Casa por ter 
sido eleito, e V. Exª tem também todo o apoio para que 
aquilo que a sociedade realmente deseja que aconteça, 
aconteça de fato aqui dentro desta Casa, que tem que 
ser um símbolo e uma referência para o Brasil.

Ao mesmo tempo, quero fazer sempre home-
nagem a um grande Senador que temos nesta Casa, 
competente, capaz, ético, que pode contribuir não só 
com o Senado, mas com o Brasil de maneira decisiva, 
que é o companheiro Senador Tião Viana, que merece 
o respeito de todos nós.

É um processo no qual estamos engajados, Sr. 
Presidente, e queremos contribuir com V. Exª, com a 
Mesa Diretora no que for necessário. Estamos aqui no 
plenário e nas comissões atuando ativamente nessa 
direção.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Muito obrigado a V. Exª.
Com a palavra o Senador Antonio Carlos Vala-

dares.
Peço aos nossos ilustres Pares que depois conti-

nuemos a nossa Ordem do Dia para avançarmos nos 
nossos trabalhos.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pre-
sidente, no dia de ontem, foi realizada no Gabinete da 
Presidência uma reunião muito importante com a pre-
sença de todos os Líderes, inclusive compareci como 
Líder do PSB. Fiquei realmente contente, entusiasmado 
com a disposição de todos os Senadores ali presentes 
com a possibilidade de retomada das votações, de um 
trabalho mais intenso, mais voltado para aprovação 
das matérias que tramitam nesta Casa. Ou seja, fiquei 
entusiasmado com a disposição dos Líderes de todos 
os Partidos para com esse dever que temos de dar 
cumprimento a uma ação efetiva, permanente, visando 
ao funcionamento normal desta Casa e à restauração 
da credibilidade de que precisamos, porque, afinal de 
contas, o Senado Federal é uma representação po-
pular; não se trata de um colegiado de funcionários 
públicos, mas de pessoas que têm responsabilidades 
políticas, que têm compromissos nos seus Estados, 
que têm uma bandeira a defender da ética, da decên-
cia e, acima de tudo, os projetos que aqui tramitam 
devem merecer a atenção de todos nós.

Por menor que seja o Estado, por maior que 
seja o Estado, vindo um projeto ele deve ser votado, 
ele deve ser debatido com respeito, e é isto que V. 
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Exª está fazendo: o cumprimento do dever salutar de 
uma Presidência que foi eleita e que nós temos que 
respeitar. Todos os senhores que compõem a Mesa 
merecem o nosso respeito e vamos consolidar aquilo 
que foi decidido ontem na reunião de Lideranças, sob 
a Presidência de V. Exª, Senador José Sarney, que 
eu muito respeito, pelos laços políticos que V. Exª tem 
com esta Casa, que não é de agora, e com a Nação, 
como Presidente da República que foi.

Por isso, estranho que, às 16 horas, como ficou 
acertado, Lideranças que estavam presentes àquela 
reunião não compareceram hoje, pelo menos no início 
da votação das matérias, da pauta que foi acertada 
antecipadamente na tarde de ontem.

Eu quero, então, pedir a V. Exª que se mais alguns 
oradores falarem – digamos, os oradores já inscritos 
– ou se uma questão de ordem for formulada, tenho 
certeza absoluta de que, dentro em pouco, teremos 
o quórum exigido não só para a votação de projetos, 
mas também de projetos de lei complementar ou de 
emendas constitucionais.

Por isso, a minha palavra é de respeito às deci-
sões emanadas do Colégio de Líderes, sob a Presi-
dência de V. Exª: o cumprimento estrito do nosso dever 
de estarmos aqui presentes.

Hoje, pela manhã, Sr. Presidente, compareci às 
reuniões da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania; também da Comissão de Assuntos Econô-
micos, onde estava presente o Presidente do Banco 
Central, que saiu às 14 horas; logo depois fui a uma 
reunião sobre a reforma do Regimento; em seguida, 
vim para cá. Já estava pronto para fazer um discurso, 
mas V. Exª, cumprindo o horário, determinou o início 
da Ordem do Dia.

Estou aqui para, como Senador da República, 
dar sequência ao trabalho que V. Exª e as Lideranças 
decidiram na tarde de ontem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Estamos no item 7, que trata da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 20.

Transcorre hoje a primeira sessão de discussão. 
A Proposta altera o art. 228, da Constituição Federal, 
que reduz para 16 anos a idade para imputabilidade 
penal.

Essa proposta está apenas em discussão e, hoje, 
temos o primeiro dia de discussão.

Havendo oradores que desejem tratar do assun-
to, inscrevam-se junto à Mesa. Não havendo, dou por 
encerrada a discussão na reunião de hoje.

Também mandarei ler as duas emendas que fo-
ram apresentadas e que serão publicadas sobre esta 
matéria.

São os seguintes as emendas:

EMENDA Nº 2-PLEN

Dê-se ao art. 228 da Constituição Federal, de que 
trata a Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 
1999, a seguinte redação:

“Art. 228. São penalmente inimputáveis 
os menores de dezoito anos, sujeitos às nor-
mas da legislação especial.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto 
no caput deste artigo no caso de prática de 
crime definido como hediondo.(NR)”

Justificação

Em meio à falta de consenso entre legisladores 
e juristas acerca da redução ou não da maioridade 
penal e ainda da notória falta de eficácia do Estatu-
to da Criança e do Adolescente, dada a sua precária 
implementação, foram apresentadas várias propostas 
de emenda à Constituição sobre a matéria. A CCJ do 
Senado Federal aprovou o parecer favorável à PEC nº 
20, de 1999, estabelecendo a imputabilidade dos me-
nores de dezoito e maiores, de dezesseis anos quando 
da prática de crimes hediondos e equiparados, a ser 
aferida por meio de incidente processual.

Não obstante, apresentamos a presente emen-
da, por entendermos que a criação de um incidente 
processual para aferir a capacidade do adolescente 
de compreender o ilícito e de autodeterminar-se de 
acordo com esse entendimento apenas toma o pro-
cesso penal mais moroso: Outrossim, julgamos que a 
própria natureza “hedionda” de uma conduta pratica-
da já, é forte evidência em si de periculosidade, não 
importando a idade do agente.

O rol de crimes hediondos é facilmente compre-
endido pelos jovens do século XXI como graves à pes-
soa e à sociedade. Não se pode comparar a juventude 
de hoje, com fácil acesso à informação (internes, TV 
aberta e fechada, correio eletrônico etc.), à juventude 
da época em que foi promulgado nosso Código Penal 
em vigor (1940), ou mesmo à juventude da época da 
Lei dos Crimes Hediondos (1990), quando o País len-
tamente começava a abrir seu mercado para o mundo. 
A maturidade psíquica do jovem de hoje e a inexorável 
escalada da violência entre esses jovens, demandam 
do Legislador proposições no sentido de um sistema 
de imputabilidade mais eficiente.

O sistema biológico que estabeleceu a maioridade 
aos 18 anos provém da década de 1940. A maturidade 
psíquica do jovem de hoje e a inexorável escalada de 
violência, sobretudo no que se refere ao cometimento 
de crimes hediondos por menores, fazem com que o 
Legislador dê lume a esta proposição de imputabili-
dade especial.
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CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PREÂMBULO

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos 
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um 
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segu-
rança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e 
a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com solução pacífica das controvérsias, 
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
Constituição da República Federativa do Brasil.

TÍTULO I 
Dos Princípios Fundamentais

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada 
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático 
de direito e tem como fundamentos:
....................................................................................

TÍTULO VIII 
Da Ordem Social

CAPÍTULO VII 
Da Família, da Criança,  

do Adolescente e do Idoso

Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de 
dezoito anos, sujeito às normas da legislação especial.

EMENDA Nº 3 – DE PLENÁRIO 
(à PEC nº 20, de 1999)

Dê-se ao parágrafo único do Art. 228, da Cons-
tituição Federal, de que trata o Art. 1º da PEC nº 20, 
de 1999, a seguinte redação:

“Art. 1º  ..................................................  
“Art. 228.  ..............................................  
Parágrafo único: Lei complementar pode-

rá, excepcionalmente, desconsiderar o limite 
à imputabilidade penal, até 16 anos, definindo 

especificamente as condições, circunstâncias 
e formas de aplicação dessa exceção.

Justificação

A experiência cotidiana vem revelando a prática 
de crimes bárbaros perpetrados por menores, que 
agem com pleno conhecimento, consciência e dolo. 
Não raro, adultos tem se servido de menores para fu-
gir às conseqüências penais. A presente proposta pre-
serva o atual mandamento constitucional do limite da 
imputabilidade penal aos 18 anos, como regra, abrindo 
entretanto a oportunidade para que lei complementar 
venha a desconsiderar tal limite em casos excepcio-
nais até os 16 anos. Esta lei definirá em que casos e 
circunstâncias esse limite não será levado em conta. 
O Congresso Nacional terá assim, a oportunidade de 
debater o tema, discutindo a quem caberá propor tal 
desconsideração, quem a concederá, a que crimes será 
aplicado, que instâncias deverão ser ouvidas, enfim; 
todas as formas de aplicação de um novo limite.

Assim poderíamos esboçar uma lei complementar, 
apenas como exemplo, com as seguintes garantias:

– A desconsideração somente se daria 
em crimes de extrema gravidade;

– Já na fase de inquérito policial, con-
figurada a participação de maiores de 16 e 
menores de 18 anos no crime, o procedimento 
poderia ser conduzido pela vara da infância e 
juventude, acompanhado por entidades como 
o Conselho Tutelar, a Secretaria Especial de 
direitos Humanos, etc.

– O menor seria submetido a profunda 
análise sócio-psicológica, com acompanha-
mento de entidades, atestando a sua capaci-
dade mental, seus antecedentes, etc, enfim, 
condições a recomendar ou não a desconsi-
deração da menoridade.

– A lei definiria ainda a quem caberia o 
julgamento e os limites da atuação de cada 
instância, as garantias processuais, etc.

Sala das Sessões,
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Quero informar também a V. Exªs que, das matérias 
ontem acertadas pelas Lideranças, duas delas ainda 
encontram-se na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. Foi acertado que votaríamos no plenário um 
requerimento de urgência para que essas matérias vies-
sem a plenário.

Contudo, até agora, não chegaram os requeri-
mentos dos Líderes, na sua totalidade, para que pu-
déssemos votar a urgência e, em breve, cumprirmos 
a decisão das Lideranças da Casa.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 14:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 75, de 2004 (nº 1.071/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Luciano Zica), 
que altera a Lei nº 10.334, de 19 de dezembro 
de 2001, que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de fabricação e comercialização de lâmpadas 
incandescentes para uso em tensões de valor 
igual ou superior ao da tensão nominal da rede 
de distribuição, e dá outras providências.

Parecer favorável sob nº 87, de 2007, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Delcídio Amaral.

Consulto o Plenário se algum dos Srs. Senadores 
deseja discutir esta matéria. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, encerro a 
discussão.

E, sendo uma matéria que não há controvérsias 
no plenário, submeto-a à votação.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam, 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.
A matéria vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2004 
(Nº 1.1071/2003, na Casa de origem)

Altera a Lei nº 10.334, de 19 de dezem-
bro de 2001, que dispõe sobre a obrigato-
riedade de fabricação e comercialização 
de lâmpada incandescente para uso em 
tensões de valor igual ou superior ao da 
tensão nominal da rede de distribuição e 
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 1º e 2º da Lei nº 10.334, de 19 de 

dezembro de 2001, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 1º A fabricação e a comercialização 
de lâmpadas seguirão as especificações desta 
lei no tocante aos valores de tensão, que serão, 
obrigatoriamente, no mínimo iguais, aos das 
tensões nominais das redes de distribuição de 
energia elétrica.

§ 1º Os valores da tensão para as lâmpa-
das fabricadas ou comercializadas poderão ser 
de até 10% (dez por cento) superiores aos das 
tensões nominais das redes de distribuição.

§ 2º As lâmpadas fabricadas ou comer-
cializadas deverão trazer impressa em sua 
embalagem, advertência ao consumidor sobre 
sua luminosidade, a durabilidade em horas e 
as consequências para tais propriedades do 
produto de sua utilização em tensões elétri-
cas diferentes daquelas para as quais foi es-
pecificado.

§ 3º Excluem-se das obrigações previstas 
neste artigo as lâmpadas fabricadas e que se 
destinam à exportação”. (NR)

“Art. 2º A fabricação ou a comercialização 
da lâmpada em desacordo com o disposto no 
art. 1º desta lei sujeitará os infratores à adver-
tência por escrito e multa de valor equivalente  
R$53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos 
e cinco reais).

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

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 13:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 105, DE 2003

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 105, de 2003 (nº 335/95, na 
Casa de origem), que dá nova redação ao art. 
89 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – 
Lei de Execução Penal, que trata das peniten-
ciárias de mulheres.

Pareceres sob nºs 495, de 2004, e 488, 
de 2008, Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhes-
sarenko, 1º pronunciamento: favorável, com 
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta; 
2º pronunciamento: (em reexame, nos termos 
do Requerimento nº 812, de 2004): ratificando 
seu parecer anterior.

Em discussão o projeto.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 

ES) – Sr. Presidente, peço a palavra.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Concedo a palavra ao Senador Renato Casagrande, 
para discutir a matéria.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Essa matéria, Sr. Presidente, foi também discu-
tida ontem no Colégio de Líderes?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Não, essa matéria ontem não foi discutida no Co-
légio de Líderes. Apenas nós estamos na discussão 
para apressar a pauta. Vamos encerrar a discussão e 
deixar para votação posterior essa matéria.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – V. Exª está encerrando a discussão e deixa para 
votação posteriormente. Obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Não havendo oradores, encerro a discussão. Marca-
remos posteriormente sessão para votar a matéria.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 15:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 103, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 103, de 2005 (nº 45/99, na 
Casa de origem, de autoria do Deputado Pau-
lo Rocha), que veda a exigência de carta de 
fiança aos candidatos a empregos regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Parecer sob nº 198, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: Se-
nador Paulo Paim, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que apre-
senta.

Discussão do projeto e da emenda, em turno 
único. (Pausa.)

Não havendo oradores que queiram discutir a 
matéria, encerro a discussão. 

Senador José Agripino, acho que essa é uma das 
matérias em que não há controvérsia. É uma matéria 
de rotina da Casa e poderíamos votá-la.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Intervenção 
fora do microfone.) – Com certeza.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Assim, passamos à votação.

Em votação a Emenda nº 1, da CAS.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam per-

maneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o pro-

jeto.
A matéria vai à Comissão Diretora a fim de redigir 

o vencido para o turno suplementar.

É a seguinte a matéria aprovada:

EMENDA Nº 1 – CAS (SUBSTITUTIVO)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 103 (SUBSTITUTIVO), DE 2005

Dispõe sobre a vedação de exigência 
de carta de fiança aos candidatos a empre-
gos regidos pela Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 10 de maio de 
1943, passa a vigorar acrescida do art. 443-A:

Art. 443-A. É vedada a exigência, a qualquer tí-
tulo, de carta de fiança aos candidatos a emprego sob 
regime da legislação trabalhista.

§ 1º O empregador que infringir o disposto nes-
te artigo estará sujeito ao pagamento de indenização, 
em favor do empregado ou do candidato ao emprego 
prejudicado, no valor equivalente a três vezes o salário 
estabelecido para o cargo.

§ 2º A competência para julgar a ação de in-
denização é da Justiça Comum, exceto se a relação 
de emprego vier a se constituir, hipótese em que a 
competência se desloca para o âmbito da Justiça do 
Trabalho.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 16:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 118, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 118, de 2005 (nº 1.153/2003, 
na Casa de origem, de autoria do Deputado 
Wasny de Roure), que modifica o inciso II do 
caput do art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996 (dispõe sobre o aproveita-
mento de matérias cursadas em seminários 
de filosofia ou teologia).

Parecer sob nº 924, de 2006, da Comis-
são de Educação, Relatora: Senadora Maria do 
Carmo Alves, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.

Em discussão a matéria e a emenda, em turno 
único. (Pausa.)

Não havendo oradores que queiram discutir a 
matéria, encerro a discussão.

Como a matéria da vez anterior, também quanto 
a esta não há controvérsia. Vamos submeter à vota-
ção a Emenda.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam per-
maneçam sentados. (Pausa.)
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Aprovada.
Aprovada a Emenda nº 1-CE, que é uma emenda 

substitutiva, fica prejudicado o projeto.
Em sendo assim, volta à Comissão Diretora para 

redigir o vencido e ter uma votação complementar.

É a seguinte a matéria aprovada:

EMENDA Nº 1 – CE (SUBSTITUTIVO)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 118 (SUBSTITUTIVO), DE 2005

Insere o Art. 86-A na Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, com o fim de dis-
por sobre o aproveitamento de estudos 
teológicos e filosóficos realizados em se-
minários em cursos de graduação corres-
pondentes.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

passa a viger acrescida do seguinte art. 86-A:
Art. 86-A. Os formados em cursos de filosofia e 

teologia, com duração mínima de dois anos, realizados 
em seminários, podem ter seus estudos aproveitados, 
total ou parcialmente, em cursos de graduação corres-
pondentes, mediante avaliação de banca examinadora 
especial e observado o disposto no art. 44, II.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 17:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 1, de 2006 (nº 1.696/2003, 
na Casa de origem, de autoria do Deputado 
Geraldo Resende), que altera o § 2º do art. 12 
da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que 
dispõe sobre os planos e seguros privados 
de assistência à saúde (acrescenta o plane-
jamento familiar nos casos de cobertura dos 
planos ou seguros privados de assistência à 
saúde).

Parecer favorável, sob nº 145, de 2007, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora: 
Senadora Serys Slhessarenko.

Em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Pergunto a V. Exª, Senador José Agripino, se 

poderia votar...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Como Lí-

der.) – Sr. Presidente, acho que essa matéria é pací-

fica e podemos votá-la. É matéria meritória, pacífica 
e podemos votar.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em votação.

As Srªs e o Srs. Senadores e Senadoras que o 
aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)

Aprovada a matéria.
O projeto de lei vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 1, DE 2006 

(Nº 1.696/03, na Casa de origem)

Altera o § 2º do art. 12 da Lei nº 9.656, 
de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre 
os planos e seguros privados de assistên-
cia à saúde.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 2º do art. 12 da Lei nº 9.656, de 3 de 

junho de 1998, passa a vigorar com a seguinte reda-
ção:

“Art. 12 ..................................................
 ..............................................................
§ 2º É obrigatória a cobertura do atendi-

mento nos casos:
I – de emergência, como tal definidos os 

que implicarem risco imediato de vida ou de 
lesões irreparáveis para o paciente, caracteri-
zado em declaração do médico assistente;

II – de urgência, assim entendidos os 
resultantes de acidentes pessoais ou de com-
plicações no processo gestacional;

III – de planejamento familiar ...
 .....................................................”(NR)”

Art. 2ª Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 18:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 2, de 2006 (nº 1.984/2003, na 
Casa de origem, do Deputado Ricardo Barros), 
que altera o inciso XIII do caput do art. 7º da Lei 
nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (inclui as 
normas técnicas como obras protegidas pela 
legislação dos direitos autorais).

Parecer favorável, sob nº 376, de 2006, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Roberto Saturnino.
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Há dois requerimentos de adiamento, um de au-
toria do Senador Wellingnton Salgado e outro de auto-
ria do Senador Eduardo Matarazo Suplicy, solicitando 
audiência da Comissão de Ciência e Tecnologia e da 
Comissão de Educação.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 314, DE 2009

Requeiro nos termos regimentais, que o Projeto 
de Lei da Câmara nº 2, de 2006 que, “Altera o inciso 
XIII do caput do art. 7º da Lei nº 9.610, de 19 de feve-
reiro de 1998. (Inclui as normas técnicas como obras 
protegidas pela lei dos direitos autorais)”, o adiamento 
da discussão, para que seja ouvida a Comissão de Ci-
ência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informá-
tica por estar no âmbito da sua competência.

Sala das Sessões, 25 de março de 2009. – Se-
nador Wellington Salgado

REQUERIMENTO Nº 315, DE 2009

Requeiro nos termos do artigo 279, inciso II, do 
Regimento Interno do Senado Federal, o reexame pela 
Comissão de Educação do PLC nº 2 de 2006.

Justificação

O Projeto nº 2/2006,altera o inciso XIII do caput 
do art. 7º da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, 
(Inclui as normas técnicas como obras protegidas pela 
lei dos direitos autorais). Considerando pareceres sobre 
a referida matéria elaborados por juristas da Universi-
dade de São Paulo (USP) demonstrando a inaplicabi-
lidade da lei dos direitos autorais no que concerne às 
Normas Técnicas Brasileiras, requeiro o reexame do 
projeto pela Comissão de Educação.

Sala das Sessões, 25 de março de 2009. – Se-
nador Eduardo Matarazzo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– As Srªs. e os Srs. Senadores que aprovarem os re-
querimentos de audiência nessas comissões perma-
neçam sentados. (Pausa.)

Aprovados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB-AP) 

– Item 19:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 4, de 2006 (nº 4.730/2004, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presi-
dente da República, que dá nova redação 
aos arts. 830 e 895 da Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (dispõe 
sobre a autenticidade de peças oferecidas 
para prova no processo trabalhista e sobre o 
cabimento de recurso ordinário para instân-
cia superior).

Parecer favorável sob o nº 697, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator Senador Eduardo Suplicy .

Em discussão o projeto. (Pausa.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para discu-

tir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a matéria 
é meritória. Ela objetiva, pura e simplesmente, o se-
guinte: se o Senador ACM Júnior é meu advogado, de 
uma causa minha, e ele dispõe de documentos meus 
a serem autenticados, ele terá, por este projeto de lei, 
autorização para ele, meu advogado, autenticá-los, em 
vez de eu ter a incumbência de autenticá-los. É meri-
tório, é pacífico, e o nosso voto é a favor.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Encerrada a discussão, vamos proceder à votação.

Se o Plenário está de acordo, permaneça como 
se encontra. (Pausa.)

Aprovado.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.
O projeto vai à sanção presidencial.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, DE 2006 
(Nº 4.730/2004, na Casa de Origem) 

(De iniciativa do Presidente da República)

Dá nova redação aos arts. 830 e 895 da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 830 e 895 da Consolidação das 

Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, passam a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 830. O documento em cópia ofereci-
do para prova poderá ser declarado autêntico 
pelo próprio advogado, sob sua responsabili-
dade pessoal.

Parágrafo único. Impugnada a autenti-
cidade da cópia, a parte que a produziu será 
intimada para apresentar cópias devidamente 
autenticadas ou o original, cabendo ao ser-
ventuário competente proceder à conferência 
e certificar a conformidade entre esses docu-
mentos.” (NR)
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“Art. 895.  ..............................................
I – das decisões definitivas ou termina-

tivas das Varas e Juízos, no prazo de 8 (oito) 
dias; e 

II – das decisões definitivas ou termina-
tivas dos Tribunais Regionais, em processos 
de sua competência originária, no prazo de 8 
(oito) dias, quer nos dissídios coletivos.

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

Art. 2º Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias 
após a data de sua publicação.  

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 20:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 11, de 2006 (nº 2.822/2003, 
na Casa de origem, de autoria do Deputado 
Sandro Mabel), que acrescenta parágrafo único 
ao art. 1º da Consolidação das Leis do Traba-
lho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a 
boa-fé nas relações de trabalho.

Parecer sob nº 542, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Paulo Paim, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.

Submeto à discussão a matéria. (Pausa.)
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta matéria 
também é pacífica e o Democratas vota a favor.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Encerrada a discussão, vou submeter a emenda 
substitutiva a votos. (Pausa.)

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Não havendo manifestação contrária, declaro 
aprovada.

A matéria vai à Comissão Diretora a fim de redi-
gir o vencido e ser apresentada ao Plenário, na forma 
regimental, para votação complementar.

É a seguinte a matéria aprovada:

EMENDA Nº 1 – CAS (SUBSTITUTIVO) 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 11, DE 2006

Acrescenta parágrafo único ao art. 
1º da Consolidação das Leis do Trabalho 
– CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a 
boa-fé nas relações de trabalho.

Art. 1º O art. 1º da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do 
seguinte parágrafo único.

Art. 1º ....................................................
Parágrafo único. Nas relações a que se 

refere o caput deste artigo, é dever das partes 
proceder com probidade e boa-fé, visando ao 
progresso social do empregado e à consecu-
ção dos fins da empresa, em um ambiente de 
cooperação mútua.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 21.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2006 (nº 922/2003, 
na Casa de origem, de autoria do Deputado 
Davi Alcolumbre), que denomina “Aeroporto 
Internacional de Macapá/AP – Alberto Alco-
lumbre”, o aeroporto da cidade de Macapá, 
Estado do Amapá.

Parecer favorável, sob nº 883, de 2008, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Geovani Borges.

Em discussão. (Pausa.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para discu-

tir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, até numa 
homenagem a V. Exª, o Democratas está inteiramente 
de acordo. Quero dizer a V. Exª – e o Senador ACM 
Júnior está também aqui acompanhando – que toda 
a pauta, até o Item 38, é composta por projetos de lei 
de tramitação pacífica, de assuntos meritórios que 
contam com o nosso apoio, com certeza, e – suponho 
eu – com o apoio do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Muito obrigado a V. Exª.

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a 

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o projeto, será feita a devida comuni-

cação à Câmara dos Deputados.
Vai à sanção presidencial.

É o seguinte o projeto aprovado:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2006 
(Nº 922/2003, na Casa de Origem)

Denomina “Aeroporto Internacional de 
Macapá/AP – Alberto Alcolumbra” o aeroporto 
da cidade de Macapá, Estado do Amapá.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É denominado “Aeroporto Internacional de 

Macapá/AP – Alberto Alcolumbra” o aeroporto locali-
zado na cidade de Macapá, Estado do Amapá.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Os três projetos, de nºs 22, 23 e 24, da mes-
ma maneira, tratam de honrarias e instituem o Dia do 
Vaqueiro Nordestino a ser comemorado anualmente, 
o Dia Nacional do Caminhoneiro e o Dia Nacional da 
Bossa Nova.

Itens 22, 23 e 24.

22 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 96, DE 2007

Discussão, em turno único do Projeto de 
Lei da Câmara nº 96, de 2007 (nº 6.463/2005, 
na Casa de origem), que institui o dia 25 de 
janeiro como Dia Nacional da Bossa Nova.

Parecer favorável, sob nº 510, de 2008, da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 

Relatora ad hoc: Senadora Ideli Salvatti.

23 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 34, de 2008 (nº 6.341/2002, 
na Casa de origem), que institui o Dia Nacional 
do Caminhoneiro.

Parecer favorável, sob nº 884, de 2008, da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte,

Relator: Senador Valdir Raupp.

24 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 69, de 2008 (nº 1.967/2007, 
na Casa de origem), que institui o Dia do Va-
queiro Nordestino, a ser comemorado, anual-
mente, no terceiro domingo do mês de julho.

Parecer favorável, sob nº 887, de 2008, da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte,

Relator ad hoc: Senador Virginio de Car-
valho.

Não havendo quem queria discutir essas matérias, 
encerro a discussão e vou submetê-las, em conjunto, 
a voto do Plenário. (Pausa.)

Não havendo quem se manifeste contrariamente, 
declaro-as aprovadas.

Irão os projetos à sanção presidencial.

São os seguintes os projetos aprovados:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 96, DE 2007 

(Nº 6.463/2005, na Casa de origem)

Institui o dia 25 de janeiro como Dia 
Nacional da Bossa Nova.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional da Bossa 

Nova, a ser comemorado anualmente em todo o terri-
tório nacional no dia 25 de janeiro.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 34, DE 2008 

(Nº 6.341/2002, na Casa de origem)

Institui o Dia Nacional do Caminho-
neiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o dia 16 de setembro como 

o Dia Nacional do Caminhoneiro.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 69, DE 2008 

(Nº 1.967/2007, na Casa de Origem)

Institui o Dia do Vaqueiro Nordestino, 
a ser comemorado, anualmente, no terceiro 
domingo do mês de julho.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído, no calendário das efemêrides 

nacionais, o Dia do Vaqueiro Nordestino, a ser comemora-
do, anualmente, no terceiro domingo do mês de julho.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 25.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 268, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 268, de 2008 (nº 
410/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Ajuste Complementar, por 
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Troca de Notas, ao Acordo sobre Cooperação 
Financeira entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo da República 
da Alemanha relativo ao projeto “Programa de 
Saúde e Saneamento Básico no Piauí”, conclu-
ído em Brasília, em 6 de setembro de 2006.

Parecer favorável, sob nº 18, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, Relator: Senador Mozarildo 
Cavalcanti.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira participar da discus-

são, ela está encerrada.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É o seguinte o projeto aprovado:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 268, de 2008 

(Nº 410/2007, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Ajuste Complemen-
tar, por Troca de Notas, ao Acordo sobre 
Cooperação Financeira entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Gover-
no da República da Alemanha relativo ao 
projeto “Programa de Saúde e Saneamento 
Básico no Piauí”, concluído em Brasília, em 
6 de setembro de 2006.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Ajuste Complementar, 

por Troca de Notas, ao Acordo sobre Cooperação Finan-
ceira entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República da Alemanha relativo ao proje-
to “Programa de Saúde e Saneamento Básico no Piauí”, 
concluído em Brasília, em 6 de setembro de 2006.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
sultar em revisão do referido Ajuste Complementar, 
bem como quaisquer ajustes complementares que, 
nos termos do inciso I do caput do art. 49 da Consti-
tuição Federal, acarretem encargos ou compromissos 
gravosos ao patrimônio nacional.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 26.

(*) A íntegra do texto do Ajuste Complementar encontra-se publica-
da no DSF de 11-11-2008.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 275, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 275, de 2008 (nº 
54/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Memorando de Entendimento 
entre a Conferência das Nações Unidas para o 
Comércio e Desenvolvimento e o Governo da 
República Federativa do Brasil para a Capaci-
tação em “Software” Livre e Aberto nos Países 
em Desenvolvimento, assinado em Túnis, em 
16 de novembro de 2005.

Parecer favorável, sob nº 19, de 2009, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator: Senador Eduardo Azeredo.

Devo até dizer que, pessoalmente, agrada-me vo-
tar esta matéria, porque participei da reunião prepara-
tória das Nações Unidas que foi realizada na Espanha, 
na cidade de Bilbao. Depois, o memorando foi assinado 
em Túnis, onde foi aprovada esta matéria.

Em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo quem queira se manifestar, encerro 

a discussão e submeto a matéria à votação. (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Não havendo manifestação em contrário, apro-

vada.
A matéria vai à promulgação.

É o seguinte o projeto aprovado:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 275, DE 2008 

(Nº 54/2007, na origem)

Aprova o texto do Memorando de En-
tendimento entre a Conferência das Nações 
Unidas para o Comércio e Desenvolvimen-
to e o Governo da República Federativa do 
Brasil para a Capacitação em “Software” 
Livre e Aberto nos Países em Desenvol-
vimento, assinado em Túnis, em 16 de no-
vembro de 2005.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Memorando de 

Entendimento entre a Conferência das Nações Unidas 
para o Comércio e Desenvolvimento e o Governo da 
República Federativa do Brasil para a Capacitação em 
“Sofware” Livre e Aberto nos Países em Desenvolvimen-
to, assinado em Túnis, em 16 de novembro de 2005.

(*) A íntegra do texto do Memorando de Entendimento encontra-se 
publicada no DSF, de 13/11/2008
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Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
sultar em revisão do referido Memorando, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos do 
inciso I do caput  do art. 49 da Constituição Federal, 
acarretam encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimônio nacional.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 27:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 279, DE 2008

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 279, de 2008 
(nº2.544/2006, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação Técni-
ca entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo de Barbados,assinado em 
Bridgetown, em 21 de novembro de 2004.

Parecer favorável, sob nº 20, de 2009, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Augusto Botelho.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação. (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É o seguinte o projeto aprovado:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 279, DE 2008 

(Nº 2.544/2006, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo de Coopera-
ção Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo de Bar-
bados, assinado em Birdgetown, em 21 de 
novembro de 2004.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de Coo-

peração Técnica entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo de Barbados, assinado em 
Bridgetown, em 21 de novembro de 2004.

(*) A íntegra do texto do Acordo de Cooperação Técnica encontra-
se publicado no DSF, de 13/11/2008

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
sultar em revisão do referido Acordo, bem como qual-
quer ajustes complementares que, nos termos do 
inciso I do caput do art. 49 da Constituição Federal, 
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimônio nacional.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 28:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 280, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 280, de 2008 (nº 9/2007, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
da Convenção de Extradição entre os Estados 
Membros da Comunidade dos Países de Lín-
gua Portuguesa, assinada na Cidade de Praia, 
em 23 de novembro de 2005.

Parecer favorável, sob nº 21, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Antonio 
Carlos Valadares.

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação. (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Não havendo manifestação contrária, aprovada 

a matéria.
A matéria vai à promulgação.

É o seguinte o projeto aprovado:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 280, de 2008 

(Nº 9/2007, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto da Convenção de Ex-
tradição entre os Estados Membros da Co-
munidade dos Países de Língua Portugue-
sa, assinada na Cidade de Praia, em 23 de 
novembro de 2005.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto da Convenção de 

Extradição entre os Estados Membros da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa, assinada na Cidade 
de Praia, em 23 de novembro de 2005.

(*) A íntegra de texto da Convenção de Extradição encontra-se pu-
blicada no DSF, de 13/11/2008
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Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Con-
gresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em 
revisão da referida Convenção, bem como quaisquer ajus-
tes complementares que, nos termos do inciso I do caput 
do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 29:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 282, DE 2008

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 282, de 2008 
(nº398/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Oriental do Uruguai para a Cons-
trução de uma Segunda Ponte Internacional 
sobre o Rio Jaguarão, nas proximidades das 
Cidades de Jaguarão e Rio Branco, celebrado 
em San Juan de Anchorena, Colônia, em 26 
de fevereiro de 2007.

Parecer favorável, sob nº 22, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Edu-
ardo Suplicy.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Submeto a votos. (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Não havendo manifestação contrária, aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É o seguinte o projeto aprovado:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 282, DE 2008 

(nº 398/2007, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Oriental do Uruguai 
para a Construção de uma Segunda Ponte 
Internacional sobre o Rio Jaguarão, nas Pro-
ximidades das Cidades de Jaguarão e Rio 
Branco, celebrado em San Juan de Ancho-
rena, Colônia, em 26 de fevereiro de 2007.

(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicada no DSF, de 
13-11-2008.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Oriental do Uruguai para a Construção de 
uma Segunda Ponte Internacional sobre o Rio Branco, 
celebrado em San Juan da Anchorena, Colônia em 26 
de fevereiro de 2007.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I 
do caput do art. 49 da Constituição Federal, acarre-
tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimô-
nio nacional.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 30:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 284, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 284, de 2008 (nº 
408/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação na 
Área do Turismo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República 
do Panamá, celebrado em Brasília, em 25 de 
maio de 2007.

Parecer favorável, sob nº 23, de 2009, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator: Senador Eduardo Azeredo.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira peça a palavra, en-

cerro a discussão.
Submeto a votos. (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado
A matéria vai à promulgação.

É o seguinte o projeto aprovado:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 284, DE 2008 

(Nº 408/2007, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo de Coope-
ração na Área do Turismo entre o Governo 
da República do Panamá, celebrado em 
Brasília, em 25 de maio de 2007.

(*) A íntegra do texto do Acordo de Cooperação encontra-se publi-
cada no DSF, de 13-11-2008
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de Coope-

ração na Área do Turismo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Pana-
má, celebrado em Brasília, em 25 de maio de 2007.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Con-
gresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em 
revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes 
complementares que, nos termos do inciso I do caput 
do art. 49 da Constituição Federal, acrretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 31:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 287, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 287, de 2008 (nº 
735/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Memorando de Entendimento 
entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo do Reino da Suécia sobre 
Cooperação na Área de Bioenergia, incluindo 
Biocombustíveis, celebrado em Estocolmo, em 
11 de setembro de 2007.

Parecer favorável, sob nº 24, de 2009, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador João Tenório.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É o seguinte o projeto aprovado:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 287, DE 2008 

(Nº 735/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Memorando de En-
tendimento entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo do Reino da 
Suécia sobre Cooperação na Área de Bioener-
gia, incluindo Biocombustíveis, celebrado em 
Estocolmo, em 11 de setembro de 2007.

(*) A íntegra do texto do Memorando de Entendimento encontra-se 
publicada no DSF, de 13-11-2008.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Memorando de En-

tendimento entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo do Reino da Suécia sobre Cooperação 
na Área de Bioenergia, incluindo Biocombustíveis, cele-
brado em Estocolmo, em 11 de setembro de 2007.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
sultar em revisão do referido Memorando, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos do 
inciso I do caput do art. 49 da Constituição Federal, 
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimônio nacional.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 32:

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 142, DE 2005 

(Tramitando nos termos dos  
arts. 142 e 143 do Regimento Comum)

Discussão, em segundo turno, do Subs-
titutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 142, de 
2005, de iniciativa da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito – Desmanche, que altera 
a redação do art. 126 da Lei nº 9.503, de 24 
de setembro de 1997, renumera e altera o seu 
parágrafo único, passando-o para § 1º e acres-
centa os § 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º, instituin-
do ainda, os arts. 126-A e 126-B (dispõe sobre 
veículo irrecuperável ou desmontado).

Parecer sob nº 1.045, de 2008, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Efraim Morais, 
oferece a redação do vencido, para o segundo 
turno regimental.

Discussão do Substitutivo, em segundo turno. 
(Pausa.)

Pergunto às Lideranças se estão de acordo com 
a votação. (Pausa.)

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
O projeto voltará à Câmara dos Deputados.

É a seguinte a matéria aprovada:

SUBSTITUTIVO AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 142, DE 2005

Altera a redação do art. 126 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que ins-
titui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
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alterar procedimento relativos à baixa vei-
cular.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 126 da Lei nº 9.503, de 23 de se-

tembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 126. O proprietário de veículo irre-
cuperável deverá requerer a baixa do registro, 
no prazo de 60 (sessenta) dias e na forma es-
tabelecida pelo Contran, sendo vedada a re-
montagem de veículo sobre o mesmo chassi, 
de forma a manter o registro anterior.

§ 1º A obrigação de que trata este artigo 
é da companhia seguradora ou do adquirente 
do veículo destinado à desmontagem, quan-
do estes sucederem o proprietário em caráter 
definitivo.

§ 2º O Contran definirá os procedimentos 
para declaração de irrecuperabilidade veicular, 
inclusive nos casos decorrentes de desgaste 
natural.

§ 3º A baixa do veículo deverá ocorrer 
independentemente do pagamento de impos-
tos, taxas e multas, que serão lançados de 
acordo com a ocorrência do gato gerador, 
observados os dados cadastrais pertinentes 
ao contribuinte.

§ 4º Estando o veículo pendente de licen-
ciamento por período de pelo menos 5 (cinco) 
anos, a baixa do registro do veículo poderá 
ocorrer por iniciativa do órgão executivo de 
trânsito, assegurado ao proprietário o prazo 
de 60 (sessenta) dias, contado da notificação, 
para a regularização do veículo.” (NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Nós agora temos uma matéria que versa sobre lei 
complementar, o que exige quórum qualificado. Evi-
dentemente, não temos, no presente momento, em 
plenário, número suficiente para submetê-la a votos. 
Adiamos a votação para...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Trata-se de qual projeto de lei comple-
mentar, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– É o item nº 33. Lei Complementar, de autoria do Se-
nador Demóstenes Torres, que altera o art. 1º da Lei 
nº 105, de 10 de janeiro de 2001, para especificar os 
dados financeiros não sigilosos, para fins de investi-
gação de ilícito penal.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Pela ordem.) – Eu indago a V. Exª se 
consta da pauta o Projeto de Lei do Senado nº 68, de 
2003-Complementar, também, que trata da aposenta-
doria especial dos servidores públicos em condições 
de prejuízo à saúde.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Até agora não se encontra na mesa, ainda não dis-
põe de parecer, como informa a Assessoria da Mesa. 
Logo que a matéria esteja completa, nos a submete-
remos a voto.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, Senador Marcelo Crivella.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
queria fazer um apelo a V. Exª. Já votamos e aprova-
mos, na Comissão de Constituição e Justiça, o PLC nº 
111, que trata de uma ampla reformulação do Código 
Penal e do Código de Processo Penal.

Hoje, Sr. Presidente, é o último dia para apresen-
tar emendas. Eu apresentei uma emenda e tive a gra-
ta satisfação de ter sido acatada pelo Relator. É uma 
emenda simples que acaba com a prisão especial no 
Brasil, porque os pobres no Brasil dizem o seguinte: 
“pobre vai para cadeia; rico vai para hotel”. 

Acho, Sr. Presidente, diante dessa crise institu-
cional, moral, ética que vivemos hoje no Brasil, que 
precisamos aprovar isso. Assim, pediria a V. Exª, se 
for possível – sei que o Senador Demóstenes, que 
é o Relator, está vindo para cá –, que votássemos o 
projeto, com o relato de S. Exª no plenário, a fim de 
darmos esse imenso passo em direção à moralidade 
pública.

Obrigado, Presidente.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 

ES) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– O projeto não se encontra em pauta. Naturalmente 
está em fase de emendas. Como V. Exª anuncia, o pra-
zo termina hoje. Logo que ele estiver completo, virá à 
Mesa e o incluiremos na pauta de votação.

Com a palavra o Senador Casagrande.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – SE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
com relação também a esse projeto, eu apresentei al-
gumas emendas ao texto. Tenho necessidade de dis-
cutir melhor a proposta. Então, pondero que, de fato, 
cumpramos os prazos que permitem uma discussão 
mais aprofundada do projeto.

Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 34:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006 
(Tramita nos termos dos  

arts. 142 e 143 do Regimento Comum)

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 226, 
de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito dos Correios, que acrescenta 
dispositivos ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal, e à Lei nº 
1.579, de 18 de março de 1952, que dispõe so-
bre as Comissões Parlamentares de Inquérito 
(tipifica as condutas de fazer afirmação falsa 
ou negar a verdade, na condição de indiciado 
ou acusado, em inquéritos, processos ou Co-
missões Parlamentares de Inquérito).

Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania (em audiência, nos termos do Reque-
rimento nº 29, de 2007), Relator: Senador 
Alvaro Dias.

A Presidência esclarece ao Plenário que a matéria 
será submetida a dois turnos de discussão e votação, 
nos termos do art. 143 do Regimento Interno, e que 
poderão ser oferecidas emendas à proposição até o 
encerramento da discussão.

Hoje transcorre a primeira sessão de discussão. 
Nós vamos, então, proceder à primeira sessão de dis-
cussão e, depois então, em outro dia, passaremos à 
segunda sessão de discussão.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima 

sessão deliberativa ordinária.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Item 35:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 34, DE 2008 
(Tramita nos termos dos  

arts. 142 e 143 do Regimento Comum)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
34, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista 
Especial sobre Mudanças Climáticas, que dis-
põe sobre a concessão de subvenção à imple-
mentação de Servidão Florestal, de Reserva 
Particular do Patrimônio Natural e de reserva 
legal, e sobre a possibilidade de recebimento 

da subvenção na forma de abatimento de dí-
vidas de crédito rural.

Também a matéria será submetida a dois 
turnos de discussão e votação, nos termos 
do art. 143 do Regimento Interno, e poderão 
ser oferecidas emendas até o encerramento 
da discussão.

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima 

sessão para prosseguimento da discussão e posterior 
votação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney – PMDB-AP) 
– Item 36:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 35, DE 2008 
(Tramita nos termos dos  

arts. 142 e 143 do Regimento Comum)

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, do Projeto de Lei do Projeto de Lei do 
Senado nº 35, de 2008, de iniciativa da comis-
são Mista Especial sobre Mudanças Climáticas, 
que altera dispositivo da Lei nº 9.427, de 26 de 
dezembro de 1996, para viabilizar o acesso, 
ao Sistema Elétrico Interligado Nacional, dos 
autoprodutores de energia elétrica. 

Em discussão. (Pausa.) 
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB-ES) 

– Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney – PMDB-AP) 

– A Primeira discussão ocorre, hoje. Nós teremos a 
segunda sessão de discussão.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB 
–ES) – Só dez segundos.

Esses dois projetos, são da Comissão de Mu-
danças Climáticas. Eu fui o Relator dessa comissão. 
Assim, quero dizer que eles apontam na direção de 
pagamento de serviços ambientais e de melhoria ou 
de manutenção de um bom perfil da matriz elétrica 
do Brasil.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney – PMDB-AP) 

– Muito obrigado. 
Não havendo mais quem deseje discutir, encerro 

a discussão.
A matéria voltará para segundo turno de discus-

são na sessão posterior, e votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney – PMDB-AP) 

– Item 37:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 9, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução nº 9, de 2009, de iniciativa da 
Comissão de Assuntos Econômicos, que al-
tera dispositivo da Resolução nº 43, de 2001, 
do Senado Federal, no intuito de modificar o 
cálculo do comprometimento anual com amor-
tizações, juros e demais encargos da dívida 
consolidada.

Não foram oferecidas emendas perante a 
Mesa.

Consulto também as Lideranças se nós podemos 
votar esse projeto. (Pausa.)

É um projeto da CAE, que altera dispositivo de 
resolução no intuito de modificar o cálculo do compro-
metimento anual com amortizações, juros e demais 
encargos da dívida consolidada.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas 
quero dar uma explicação. Essa é a complementação 
de um projeto de resolução que votamos no final do 
ano passado, e, por um lapso, terminou não entrando 
o parágrafo único. Esse é o parágrafo único que faz 
exatamente o ajuste. Essa questão foi aprovada na Co-
missão de Assuntos Econômicos (CAE) em regime de 
urgência. A Liderança do Governo encaminha o voto 
“sim”, concorda com a votação. Isso é importante para 
melhorar a condição dos Estados perante seu cálculo 
de endividamento.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Consulto o Democratas (DEM) sobre a matéria.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Sr. Presidente, o Democratas também está de acor-
do. Foi pacífica a votação na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE). Portanto, o Democratas também 
vota a favor.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em discussão a matéria.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – A Minoria 
também vota a favor, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em votação a matéria.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que a 
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 

AP) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 
oferecendo a redação final ao Projeto de Resolução 
nº 9, de 2009.

É o seguinte:

PARECER Nº 89, DE 2009 
(Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolu-
ção nº 9, de 2009.

A Comissão Diretora apresenta a redação final do 
Projeto de Resolução nº 9, de 2009, que altera disposi-
tivo da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal, 
no intuito de modificar o cálculo do comprometimento 
anual com amortizações, juros e demais encargos da 
dívida consolidada.

Sala de Reuniões, 25 de março de 2009.

ANEXO AO PARECER Nº 89, DE 2009

Redação final do Projeto de Resolu-
ção nº 9, de 2009.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº , DE 2009

Altera dispositivo da Resolução nº 43, 
de 2001, do Senado Federal, no intuito de 
modificar o cálculo do comprometimento 
anual com amortizações, juros e demais 
encargos da dívida consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º O § 4º do art. 7º da Resolução nº 43, de 

2001, do Senado Federal, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 7º  ..................................................
 ..............................................................  
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§ 4º O cálculo do comprometimento a que 
se refere o inciso II do caput será feito pela mé-
dia anual, de todos os exercícios financeiros em 
que houver pagamentos previstos da operação 
pretendida até 31 de dezembro de 2027, da 
relação entre o comprometimento previsto e a 
receita corrente líquida projetada ano a ano.

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

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em discussão a redação final.

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 promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Passaríamos à apreciação do Projeto de Lei do Se-
nado nº 576, de 2007, que foi tratado na reunião de 
Lideranças ontem, mas sobre a mesa há um pedido 
de adiamento subscrito pelo Líder Mário Couto. É o 
projeto que dispõe sobre a vedação aos programas de 
que trata o Título IV, que estabelece o acesso a rádio 
e à televisão pelos partidos políticos.

Sobre a mesa, requerimento.

É o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 316, DE 2009

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 279, inciso II, do Regimento 

Interno do Senado Federal, requeiro que o Projeto de 
Lei do Senado nº 576, de 2007, seja reexaminado pela 
Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania.

Sala das Sessões, 25 de março de 2009. – Se-
nador Mário Couto

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Em votação o requerimento de adiamento. (Pausa.)

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria vai ao reexame da Comissão de Cons-

tituição, Justiça e Cidadania (CCJ).
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– O último item da Ordem do Dia, extrapauta, é de au-
toria do Senador Mercadante.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Deixe-me anunciar...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ape-
nas quero dizer que o requerimento do Senador Má-
rio Couto é um requerimento solicitando o reexame 
da matéria.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– É um requerimento de adiamento.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não, Sr. 
Presidente, é de reexame.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– É de adiamento, para que seja feito o reexame da 
matéria.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sim. Não 
é de adiamento de votação. Solicita o retorno da maté-
ria à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
para reexame da matéria.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Muito obrigado pelo esclarecimento que V. Exª pres-
ta ao plenário.

A matéria do último item da pauta é o projeto de 
lei do Senado, também extrapauta, tratado na sessão 
de ontem, que dispõe sobre a repressão ao crime or-
ganizado e dá outras providências.

Resolveu-se que votaríamos neste plenário to-
das as matérias referentes à melhoria da segurança 
no País. Esse é um projeto de autoria do Senador 
Aloizio Mercadante.

Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 150, DE 2006

Projeto de Lei do Senado nº 150, de 
2006, que dispõe sobre a repressão ao crime 
organizado e dá outras providências.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas 

e das subemendas.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 

aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Senador Aloizio Mercadante, V. Exª é autor des-

se projeto. Eu pediria seu auxílio, uma vez que a esse 
projeto foram apresentadas muitas emendas. Assim, 
seria necessário que, no plenário, fossem prestados 
esclarecimentos sobre essas emendas, para que elas 
pudessem ser votadas.
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Qual é 
o projeto, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– É o projeto que dispõe sobre a repressão ao crime 
organizado e dá outras providências.(Pausa.)

Acho que a matéria ainda não está perfeitamen-
te examinada. Vou pedir o adiamento de votação para 
amanhã.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – É melhor, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vou adiar a votação, de modo que o Plenário possa 
estudar melhor a matéria.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – É melhor, 
porque não houve acordo sobre esse projeto na reu-
nião de Lideranças.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Na reunião de Lideranças, ontem, entendi que to-
dos os projetos relativos à segurança seriam votados 
pelo Plenário.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Teriam 
prioridade.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Teriam prioridade, é verdade.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Mas desde 
que deles tomássemos conhecimento.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Agradeço a V. Exª. 

Esse projeto constará da pauta futura da Casa.
Encerrada a Ordem do Dia, vamos voltar à lista 

de oradores.

É o seguinte o item transferido:

38 
REQUERIMENTO Nº 914, DE 2007

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 914, de 2007, do Senador Mozarildo Ca-
valcanti, solicitando a dispensa do parecer da 
Comissão de Assuntos Econômicos ao Projeto 
de Lei do Senado nº 312, de 2007, uma vez 
que o prazo naquela Comissão já se encontra 
esgotado. (Gestão de florestas públicas; institui 
o Serviço Florestal Brasileiro na estrutura do 
Ministério do Meio Ambiente)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO 
N° 317, DE 2009 

Requeremos, nos termos do art. 218, IV, do Re-
gimento Interno do Senado Federal, a realização de 
inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento do 
Ex-Governador de Goiás José Feliciano Ferreira, ocor-
rido em 23 de março de 2009. 

Justificação

Em 23 de março de 2009, faleceu o Ex-Governa-
dor, Ex– Senador e Ex-Secretário do Estado de Goiás, 
José Feliciano. Homem íntegro, simples, colaborou para 
a construção da UHE Cachoeira Dourada, assim como 
rodovias, escolas, entre outras. Foi um gestor público 
que muito fez para o desenvolvimento de Goiás.

Durante o período que comandou o Executivo 
Estadual, provou ser um administrador público empre-
endedor e à frente de seu tempo. Construiu um lega-
do de honestidade, perseverança e contribuiu para a 
infra-estrutura do Estado de Goiás.

Ao me solidarizar com a família, amigos e corre-
ligionários, garanto-lhes que o legado do Governador 
José Feliciano Ferreira não poderá ser esquecido ou 
negligenciado. Milhares de goianos viveram o confor-
to da chegada da iluminação pública trazida pelo em-
preendedorismo de José Feliciano com a construção 
de Cachoeira Dourada; famílias puderem transitar 
com segurança e rapidez pelas inúmeras estradas 
pavimentadas por ele; a economia de Goiás cresceu 
e prosperou.

O Governador José Feliciano Ferreira soube 
interpretar seu tempo e hoje garante seu lugar não 
somente na história de Goiás, bem como na história 
pessoal de todos os goianos. 

Sala das Sessões, 25 de março de 2009, – Se-
nador Marconi Perillo, PSDB – GO.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra pela ordem, antes de encerrar 
a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Tem a palavra V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, havia 
dois requerimentos de urgência de dois projetos que 
tratam da questão da...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Mesa já esclareceu que estava com os requerimen-
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tos presentes, mas ainda faltavam algumas assinaturas 
dos Líderes, para que eles pudessem ser votados.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presi-
dente, há um pedido na mesa de urgência para dois 
projetos: o PL nº 31 e o PL nº 10.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Peço a pala-
vra pela ordem, Sr. Presidente. É só um segundo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Peço-lhe um momento. Vou só prestar um esclareci-
mento ao Senador Mário Couto.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Pois não. 
Desculpe-me.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Os requerimentos se encontram sobre a mesa, mas 
ainda não têm a assinatura dos Líderes e o número 
regimental que se pede para submetê-los a voto, que 
é o número de 54 Senadores, representados pelos 
diversos partidos.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Vamos 
completar as assinaturas, e, amanhã, V. Exª os colo-
ca em pauta.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Muito obrigado. Constarão amanhã da Ordem 
do Dia.

Tem a palavra o Senador Romeu Tuma, para 
uma intervenção.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ainda quero 
tratar da Ordem do Dia. V. Exª anunciou a leitura do 
projeto que praticamente dá anistia aos estrangeiros 
e regulamenta a nova lei de estrangeiros em alguns 
casos importantes que vêm do Ministério da Justiça. 
Só que isso me foi entregue hoje. Já pedi para bater o 
relatório. Não sei se vai haver tempo de eu poder ler e 
discutir, ou se isso ficará para a próxima semana.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pediria a V. Exª que submetêssemos essa matéria 
à apreciação na próxima semana, porque a Mesa já 
declarou encerrada a Ordem do Dia.

Vamos, agora, ouvir nossos oradores inscritos 
para falar posteriormente à Ordem do Dia.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Perfeito. Mui-
to obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Concedo a palavra ao Senador Valter Pereira, ora-
dor inscrito.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na última semana, 
o Supremo Tribunal Federal (STF) prolatou uma de-
cisão indiscutivelmente histórica. Reporto-me ao jul-

gamento que decidiu pela legalidade da demarcação 
contínua da reserva indígena Raposa Serra do Sol. 
Deslindaram-se, finalmente, as pretensões da Funda-
ção Nacional do Índio (Funai) e de algumas entidades 
de defesa dos chamados povos pré-colombianos. Digo 
“algumas” entidades por que nem todas elas comun-
gam com esses mesmos objetivos, nem todas elas 
têm o mesmo foco.

A nosso ver, Sr. Presidente, a decisão da Suprema 
Corte, de ratificar a demarcação realizada pela Funai, 
não afasta riscos à segurança da nossa fronteira nor-
te, mas os reduz consideravelmente em relação àquilo 
que a Funai queria. Por outro lado, a manifestação do 
Supremo evidenciou importantes aspectos da relação 
indígena com a terra e da Funai com os demais órgãos 
e entidades do Estado. É fato que o STF confirmou a 
decisão administrativa do Governo Federal. Entretan-
to, apresentou ressalvas importantes por meio de de-
zenove condicionantes expressas ao final do julgado 
para demarcação de áreas indígenas.

A decisão confirma a legitimidade das etnias 
Macuxi, Wapixana, Ingarikó, Taurepang e Patamona 
sobre as terras prometidas pelo Governo Federal. O 
caso se refere não apenas ao direito dos índios pela 
terra. Remanescem ali uma importante questão fun-
diária e muitas dúvidas quanto à segurança nacional, 
especialmente relacionadas à soberania brasileira do 
extremo norte do nosso País. Nossa Corte Suprema 
decidiu que uma população indígena de aproximada-
mente dezoito mil habitantes passa a controlar uma 
área contínua de 1,74 milhão de hectares. Essa área 
abriga madeiras nobres, uma formidável biodiversidade 
e muitas riquezas naturais, como reservas de ouro, de 
diamante, de nióbio e de outros minerais nobres. Soma-
da a Reserva Raposa Serra do Sol às terras indígenas 
São Marcos, com 654 mil hectares, e Yanomami, com 
17,7 milhões de hectares (9,4 milhões de hectares no 
Brasil e 8,3 milhões de hectares na Venezuela), são 
mais de 20 milhões de hectares de terras indígenas 
contínuas reservadas para os índios. Consideradas 
ainda as unidades de conservação ambiental brasi-
leiras, os parques nacionais venezuelanos e a área 
reivindicada pela Venezuela do território guianense, 
são mais de 50 milhões de hectares, área superior à 
soma dos territórios de Portugal, da Itália e da Bélgica, 
os três países juntos.

Se foi justa a decisão, se foi correto o julgamento 
de entregar um latifúndio de quase 100 mil hectares a 
cada índio, Senador Mozarildo Cavalcanti, no caso es-
pecífico de Raposa Serra do Sol, repetimos, não cabe 
discutir. A decisão foi tomada. Afinal, é da competên-
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cia exclusiva do Supremo, Senador Augusto Botelho, 
interpretar atos e leis em face da Constituição. E deci-
são da Justiça é para ser cumprida, não questionada, 
não discutida. É preciso, entretanto, reconhecer que 
o STF captou sentimentos de expressivos segmentos 
sociais que alertavam para problemas que a demar-
cação, como foi proposta, do jeito que a Funai queria, 
escondia.

A decisão do Tribunal deixou claro, com efeito, 
que deve haver limites à maneira como a Funai conduz 
o processo de demarcação de terras indígenas. E não 
deixou de reconhecer que as concessões da entidade 
indigenista produziam riscos. Se V. Exªs observarem 
essas ressalvas, vão encontrar ali a desconfiança de 
que havia risco, sim, à soberania brasileira nessas áreas 
tão cobiçadas. Basta prestar atenção às ressalvas para 
entender que a desconfiança sobre a conduta dessa 
instituição não reside apenas nos umbrais desta Casa, 
não está apenas nesta tribuna do Senado Federal. Na 
verdade, o caso de Raposa Serra do Sol é um alerta 
sobre a maneira impetuosa, unilateral e irresponsável 
com que a Funai tem lidado com a questão indígena 
por todo este nosso País, de Norte a Sul, de Leste a 
Oeste. Minha convicção se funda na intolerância e 
na prepotência com que age, não muito raro contra-
riamente aos interesses e à segurança nacional, aos 
interesses do Brasil e dos brasileiros.

Falo de uma política indigenista desencontrada, 
desatenta à realidade e às pretensões dos próprios 
índios. Falo isso por que, na minha trajetória, incluem-
se, sim, visitas não raras, com razoável freqüência, a 
aldeias indígenas onde converso com os índios. É uma 
política desgarrada das diferenças entre várias comu-
nidades, etnias e grupos que constituem a comunhão 
nacional, riqueza inestimável deste País. É uma polí-
tica que, em síntese, leva em conta tudo, menos os 
interesses dos próprios índios e, é claro, os interesses 
da Nação brasileira.

A Funai defendia não apenas uma demarcação 
contínua da reserva, defendia também o estabelecimen-
to de uma área onde nem mesmo o Estado brasileiro 
poderia se fazer presente, onde as Forças Armadas 
e a Polícia Federal teriam de pedir permissão para 
entrar, onde a circulação de pessoas e a exploração 
das riquezas ficariam sujeitas à autorização dos ín-
dios e dela própria, que se converteria, como ocorre 
em muitas outras localidades, na autoridade máxima 
da região.

Muitas foram, porém, as vozes que se ergueram 
diante dessa ambição desmedida da Funai. E, desta 
tribuna, é preciso realçar a voz de eminentes Sena-

dores, como os dois autores da ação popular, Sena-
dores Mozarildo Cavalcanti e Augusto Botelho, além 
do saudoso e inesquecível Senador Jefferson Péres. 
E, lá na tribuna da Câmara, havia a voz do Deputado 
Aldo Rebelo.

Além dos discursos aqui proferidos, é preciso, 
por questão de justiça, fazer um registro mais do que 
importante. Refiro-me à intervenção do General Augus-
to Heleno, Comandante Militar da Amazônia, um dos 
maiores conhecedores da região e das especificidades 
da questão indígena frente à segurança nacional.

Honra-me, Senador Mozarildo Cavalcanti, ouvir 
seu aparte.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dor Valter Pereira, quero dizer a V. Exª que essa deci-
são do Supremo, conquanto, como V. Exª frisou, tenha 
feito 19 ressalvas, as quais o Ministério Público Fede-
ral já está contestando – e essas ressalvas nada mais 
são do que uma interpretação da própria Constituição 
–, de alguma forma, amenizou. Mas o que acontece, 
Senador Valter Pereira, é que, quanto a essa reserva, 
que é a 36ª demarcada no meu Estado, chegando, 
portanto, ao total de quase 50% do território do meu 
Estado para reserva indígena, na verdade, como disse 
o Ministro Marco Aurélio, foi feito um grande embrulho, 
mandaram para o Supremo desembrulhar, e eu diria 
que, na verdade, não foi adequadamente desembru-
lhado. Por quê? Vários Ministros... O próprio Ministro 
Marco Aurélio foi muito claro quando disse... Primei-
ro, os vícios antecedentes da parte administrativa, do 
laudo demarcatório, foram maquiados, escondidos por 
uma artimanha do ex-Ministro da Justiça Márcio Tho-
maz Bastos, que revogou uma portaria e editou uma 
outra, baseada no mesmo laudo, e, com isso, derrubou 
as ações anteriores, e essas novas ficaram, há vários 
anos, desde 2005, para serem julgadas agora. Nesse 
ínterim, Senador Valter Pereira – e isso é uma coisa 
interessante –, a imprensa silenciou, só se fala em ar-
rozeiros, seis ou sete arrozeiros, e, do outro lado, um 
grupo, como se fosse homogêneo, de índios, e esque-
cem 500 famílias que estão sendo expulsas daquela 
área, famílias que estão lá há cinco ou seis gerações, 
miscigenadas com índios, e estão sendo colocadas no 
mesmo bolo. E hoje o Relator Ayres Britto, do Supremo, 
deu prazo até 30 de abril para tirar todo mundo. Não é 
só os arrozeiros, não. Então, preocupo-me muito com 
isso. Sempre digo que não tenho ideologia, eu sou 
humanista, sou a favor do ser humano, do direito de 
todos. Como V. Exª, que disse que andou por várias 
comunidades indígenas, eu, como médico, mediquei 
muitos índios de Roraima, a maioria dos mais anti-
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gos, porque já há algum tempo não exerço a Medici-
na, mas não podemos dizer, ninguém pode dizer que 
aqui existe qualquer tentativa de se impedir demarca-
ção de reserva indígena. Nós já temos, para 0,3% da 
população brasileira que é formada de índios, 13% do 
território nacional demarcado. E, no meu Estado, 50%. 
Então, quero dizer que, embora respeite a decisão do 
Supremo, cabe, sim, recurso. Nós pretendemos entrar 
com embargos de declaração ou embargos infringen-
tes. Eu não sou jurista, meus advogados é que estão 
analisando, assim como a Associação dos Excluídos 
da Raposa Serra do Sol também está analisando, 
como as outras entidades indígenas que não são as 
preferidas da Funai, que é o caso da Sodiur, Arikom 
e outras, também vão entrar com ações e vão pedir, 
pelo menos, que a retirada seja feita de maneira dig-
na e que aquilo ali não se transforme num império de 
uma etnia só, mais estruturadamente organizada, que 
é o Conselho Indigenista de Roraima, que é uma ONG 
corrupta ligada à Igreja Católica. Então, espero que o 
Ministro Carlos Ayres Britto, que é um homem sereno, 
comande esse processo junto com o Presidente do Tri-
bunal Regional Federal da 1ª Região, de maneira que 
truculências da polícia não sejam feitas, como foi feito 
no processo inicial. Senador Valter Pereira, V. Exª está 
relatando uma PEC minha e do Senador Juvêncio – a 
minha é de 1999; há 10 anos eu antevia os problemas 
que poderiam surgir na política indígena, como disse 
o General Heleno, “caótica” deste País, em que a pre-
ocupação é terra só, só terra, e não o ser humano ín-
dio. Essa PEC pede o quê? De maneira bem objetiva: 
que as demarcações sejam submetidas à análise do 
Senado antes da aprovação do Presidente da Repúbli-
ca. É pedir demais que a Casa da Federação analise 
essas questões? Eu acho que é pedir de menos. É o 
mínimo que este Senado poderia exigir agora, até em 
respeito à sua própria missão no Congresso Nacional. 
E, roubando uma frase de V. Exª: nós não estamos aqui 
contra a política do Governo Lula. A política indigenista 
não é do Governo Lula. Ela tem que ser uma política 
de Estado e, portanto, deve ser tratada como tal, tan-
to pelo Congresso, notadamente pelo Senado, como 
também pelo Supremo, porque não pode ser encara-
da como uma coisa simples, irrisória e que não tenha 
nada a ver com os interesses do desenvolvimento, da 
soberania e da defesa nacional.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – E V. 
Exª lembra muito bem quando nós falávamos sobre a 
distinção entre a política de Governo e a política de 
Estado. Aquilo que é permanente, que diz respeito ao 
interesse contínuo, ao interesse permanente da socie-

dade, que rompe os limites de cada Governo, passa, 
efetivamente, a interessar e a ser uma política de Es-
tado. E a política indigenista, a política de demarcação 
não pode ser, de fato, uma política de Governo. Ela 
tem que refletir o interesse do Estado brasileiro. Não 
pode acontecer o que aconteceu, precedendo esse 
processo demarcatório: vai uma delegação brasileira a 
determinado evento internacional e, de lá, empolgada, 
vem com a proposta de criar novas reservas indígenas 
e fracionar ainda mais o território nacional.

Eu estava lembrando aqui, Senador Botelho, den-
tro dessa mesma linha de raciocínio: não é a questão 
partidária, não é a questão ideológica que se coloca 
em discussão aqui. Tanto é verdade que se ergueu 
essa voz que não tem partido, essa voz que não tem 
assento nesta tribuna, a do General Heleno, com status 
de quem conhece como poucos o extremo norte deste 
País e a coragem de que só um verdadeiro homem 
público se reveste. Por quê? Porque ele, na condição 
de oficial general, poderia muito bem, no conforto que 
lhe dava o cargo que acaba de perder, calar-se, ficar 
em paz com o Governo, mas não ficaria em paz com 
o Estado, não ficaria em paz com a Pátria, não ficaria 
em paz com a sua própria consciência.

Honra-me, Senador Augusto Botelho.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Sena-

dor, V. Exª traz um assunto lá da minha terra, da nossa 
terra, de Roraima.

(Interrupção do som.) 

O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – A de-
cisão do Supremo está tomada, ela vai ser cumprida, 
mas espero que cumpram de forma mais humana, 
sem haver exacerbação. E, como sempre eles fazem, 
falam muito nos arrozeiros, mas esquecem as 500 fa-
mílias que estão lá. As Vilas de Socó, Mutum, Água 
Fria, Pereira e Olho d’Água são vilas pequenas, só tem 
pobre morando lá. Eles vão ser expulsos de lá. E es-
sas vilas, Senador, surgiram pela própria conveniência 
das populações que vivem por ali, dos próprios indí-
genas que vivem naqueles arredores. É um ponto de 
convergência, onde eles pegam condução, onde eles 
vão comprar um remédio, um medicamento, açúcar, 
materiais de consumo que eles não produzem, e onde 
eles vendem os seus produtos também. Vão acabar 
essas vilas porque as pessoas que fizeram essa ho-
mologação não têm o sentimento das pessoas de lá. 
Por que nunca fizeram um plebiscito para ouvir todas 
as pessoas que vivem na Raposa – não um plebiscito 
no Estado todo, mas somente com os habitantes da 
Raposa Serra do Sol? Porque sabiam que iam perder. 
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Por isso, nunca ouviram a maioria dos índios que vi-
vem na Raposa.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Aliás, 
a característica da Funai é de não ouvir índio. Ela tem 
aquela idéia autoritária de tutela e não ouve mesmo.

O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Ela é 
a dona da verdade e é sábia, aí faz isso. É um desres-
peito com a União e com os Estados quando chega a 
Funai e determina uma área indígena sem passar por 
essas casas para definir, finalmente, sem ouvir nem o 
Município, nem o Estado. Felizmente, o Ministro Direi-
to determinou, aliás, os Ministros todos determinaram 
que o Estado e o Município fossem ouvidos e partici-
passem de todo o processo de demarcação, dos que 
quiserem iniciar e dos que já estão rodando. Também 
outra coisa que saiu, muito importante, é acabar com 
essa história de expansão de área indígena. A Cons-
tituição, quando falou nas terras que habitam, referia-
se às terras que habitavam no dia da promulgação da 
Constituição.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Dia 5 
de outubro de 1988.

O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Exa-
to. Mas...

(Interrupção do som.) 

O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Não 
estão respeitando isso. Por isso, V. Exª traz um assunto 
oportunamente aqui. É muito bom o vosso pronuncia-
mento para frisar a posição, porque o seu Estado seria 
prejudicado também.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Seria 
não, está sendo.

O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Está 
sendo prejudicado.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Está 
sendo, porque a Funai está fazendo menoscabo da 
decisão. Não leu ou, se leu, fingiu que não entendeu, 
porque continua fazendo vistoria para expandir as re-
servas, para ampliar o tamanho daquelas que existem 
e para criar outras. Está fazendo isso em Mato Grosso 
do Sul, Senador Augusto Botelho.

O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Nós 
podemos fazer aqui é aprovar essas PECs, inclusive 
essa PEC do Senador Mozarildo e do Senador Juvên-
cio, que diz que, se quiser expandir área indígena, o 
Governo pode expandir, só que ele tem de indenizar 
o que está fora da demarcação já feita. Isso que seria 
justo, porque demarcam... Nas 36 áreas que temos no 
nosso Estado, se forem consultar as famílias, vai dar 
1,5 mil pessoas...

(Interrupção do som.)

O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – En-
cerro já.

(Interrupção do som.)

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT. Fazendo soar a campainha.) – Peço a 
compreensão dos Srs. Senadores. O Senador Valter 
Pereira já está há 23 minutos na tribuna...

O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Já 
estou para concluir, Senadora.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – E nós temos ainda sete Líderes ins-
critos, além de todos os inscritos da lista. Por favor, 
Senador.

O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Eu, 
inclusive, estou inscrito também, Senadora. Então, 
Senador Valter, é isto: nós temos de ouvir as pesso-
as. Não pode mais ser desse jeito. Nós vivemos numa 
democracia. O direito do contraditório e da defesa todo 
mundo tem. No meu Estado e nos Estados em que fo-
ram feitas essas reservas, não houve isso. Só de 1995 
para cá é que começaram a ouvir, e parcialmente. Muito 
obrigado, Senador, e parabéns pelo discurso de V. Exª. 
V. Exª tem o sentimento do povo do Mato Grosso.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Obri-
gado, Senador Augusto Botelho.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Senador Valter 
Pereira, se puder...

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Honra-
me, Senador Tuma.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – O senhor traz 
um discurso oportuno numa hora difícil, em que as 
decisões estão passando de uma forma tão rápida. 
Deram-me agora um dossiê sobre o que é racismo e 
o que está sendo votado, o que está sendo discutido. 
V. Exª traz uma humanização para as comunidades 
indígenas, porque essa diferenciação nessa demarca-
ção fora de propósito em alguns lugares traz um pre-
juízo enorme para a comunidade indígena. E, quando 
o senhor falou do General Heleno... Por isso eu pedi 
aparte, para pedir licença ao senhor para homenage-
ar o General Heleno e agradecer as palavras que V. 
Exª diz a respeito dele. Eu trabalhei com o General 
Heleno quando era major, e ele fazia a logística toda 
do Presidente Fernando Collor na distribuição de ali-
mentos nas cooperativas que não conseguiam fazê-lo. 
Ele tinha toda a capacidade de trabalho, permanen-
te, conhece o interior, conhece a miséria, conhece a 
pobreza e conhece a região amazônica. E, nesta se-
mana, eu me entristeci muito, porque li numa revista 
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que ele tinha saído do Comando da Amazônia, sendo 
que ele tinha me convidado, na outra semana, para ir 
almoçar com ele lá. Então, foi surpresa – para mim e 
talvez também para ele – a sua saída do Comando da 
Amazônia. Acho que deverá estar lá um outro gene-
ral com a mesma competência, com o mesmo amor 
de brasileiro à região amazônica, mas eu gostaria de 
homenagear o General Heleno, se V. Exª permitir, en-
dossando as palavras referentes a ele que V. Exª tão 
bem está pronunciando da tribuna. Obrigado.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Eu 
agradeço, em primeiro lugar, ao Senador Tuma pela 
intervenção oportuna que fez.

Srª. Presidente, eu vou encerrar as minhas pa-
lavras. Antes, porém, direi o seguinte: eu não terminei 
aqui a análise sobre o julgamento histórico que foi rea-
lizado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu vou ocupar a 
tribuna na próxima semana para fazê-la em capítulos, 
porque é preciso conhecer, uma a uma, as inovações 
que foram introduzidas pelo Supremo Tribunal Fede-
ral, para se perceber claramente que lá também já se 
desconfia da forma pela qual a Funai conduz a política 
indigenista deste País.

Vou trazer também à tribuna a prova inequívoca 
de que ela, a Funai, não está respeitando a lei, não 
está respeitando a Constituição e muito menos a deci-
são tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Vou trazer 
porque, lá em Mato Grosso do Sul, ela age como se 
nada tivesse acontecido, age como se estivesse com o 
passaporte plenamente aberto para fazer o que quer, 
para criar novas reservas, para ampliar as existentes, 
enfim, para praticar a sua truculência.

Então, Srª Presidente, encerro as minhas pala-
vras em respeito ao Regimento Interno e em respeito, 
sobretudo, aos colegas que estão inscritos.

Na próxima semana, vamos continuar a nossa 
análise, porque a Funai precisa ouvir, sim.

(Interrupção do som.)

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – A Fu-
nai, Srª Presidente, precisa ouvir os clamores da so-
ciedade, que ecoam neste Senado Federal.

Muito obrigado, Srª Presidente.

 Durante o discurso do Sr. Valter Pereira, 
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pela Sra. Serys 
Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Obrigada, Senador Valter Pereira.

Pela Liderança do PSOL, Senador José Nery. 
(Pausa.)

Pela Liderança do PR, Senador César Borges.
O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO) – Srª 

Presidente, peço a palavra pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Pois não, Senador.
O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, eu que-
ria de V. Exª trinta segundos só para fazer um registro, 
enquanto o Senador César Borges chega à tribuna.

Acabei de receber agora, na Liderança do meu 
Partido, profissionais da saúde que estão em Brasília, 
em número superior a três mil.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Eu estive com eles.

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO) – São 
profissionais da área de enfermagem, que estão aqui, 
Senadora Serys, prezados Senadores e Senadoras, 
para lutar por um projeto de lei que tramita na Câmara 
dos Deputados desde 2000.

As enfermeiras e os enfermeiros do Brasil inteiro, 
Senador César Borges, estão lutando pela jornada de 
trinta horas semanais. V. Exª, que foi Governador, sabe 
da importância de que o profissional de saúde tenha re-
almente essa garantia para ele prestar um serviço cada 
vez melhor à sua comunidade, à sua população.

Então, faço este registro em nome dos profissio-
nais de saúde do Brasil que estão em Brasília lutando 
pela aprovação desse projeto.

A Lila Santos de Almeida é a Presidente do Sin-
dicato de Enfermagem do Estado do Tocantins. Eles 
vieram a Brasília exatamente para essa luta. Chega-
ram hoje cedo, de ônibus, e vão voltar agora à noite. 
Viajaram mais de vinte horas para vir e vão voltar, por 
mais de vinte horas, por uma luta em defesa da sua 
categoria.

Então, queria, Sr. Presidente, fazer este regis-
tro.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Obrigada.
Com a palavra, o Senador César Borges, pela 

Liderança do PR.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Srª. 
Presidenta, quero me solidarizar com a luta do Sena-
dor João Ribeiro, Líder do Partido, o PR, nesta Casa.

Venho a esta tribuna – aliás, muitos outros Sena-
dores também já estiveram aqui e outros virão – para 
tratar de um assunto que preocupa, hoje, sem sombra 
de dúvida, todos os representantes da população brasi-
leira, de Senadores a Deputados Federais e Estaduais, 
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que é a questão da enorme queda de arrecadação que 
vêm sofrendo os Estados brasileiros e, sobretudo, os 
Municípios – eu diria que, mais ainda, os Municípios 
do Nordeste do Brasil, da Bahia – em decorrência da 
queda da atividade econômica.

Os Estados e Municípios, especialmente os mais 
pobres, já estão sentindo brutalmente os efeitos da 
crise financeira internacional sobre os seus caixas. 
Além da esperada queda na arrecadação das suas 
receitas próprias, como o ICMS e o ISS, que estão 
diretamente vinculadas ao crescimento econômico, 
as esferas subnacionais – Estados e Municípios – de-
verão perder, no mínimo, R$16 bilhões referentes aos 
repasses constitucionais, principalmente o Fundo de 
Participação dos Estados (FPE) e o Fundo de Partici-
pação dos Municípios (FPM).

Esses R$16 bilhões estão na revisão feita pelo 
Ministério do Planejamento, constante no Orçamento 
da União em relação ao cenário pré-crise. E R$16 bi-
lhões são um patamar mínimo porque na revisão do 
Orçamento o Governo projeta um crescimento de 2%, 
enquanto as expectativas do mercado, lamentavelmen-
te, são mais pessimistas e esperam uma estagnação na 
atividade econômica, chegando, inclusive, uma pesqui-
sa do Banco Central a falar que a expectativa do meio 
empresarial é de que, neste ano, haja um crescimento 
de apenas 0,01%. Não é o que nós desejamos, mas 
que há esse número, há. 

De fato, as estatísticas de arrecadação do IPI e do 
Imposto de Renda nesse início do ano não são nada 
animadoras. A base de repasse do Fundo de Partici-
pação dos Municípios e do Fundo de Participação dos 
Estados caiu quase R$1,5 bilhão somente nos dois pri-
meiros meses de 2009 em relação ao mesmo período 
de 2008. Em termos reais, a arrecadação do IPI caiu 
26% e do Imposto de Renda declinou 6%. 

É evidente, Sr. Presidente Mão Santa, que o Go-
verno Federal tem adotado medidas para combater 
os efeitos danosos da crise econômica. Uma dessas 
medidas, que julgo louvável e correta, foi a redução 
das alíquotas do IPI para o setor automotivo. Caso 
contrário, teríamos uma crise muito maior, porque o 
setor automotivo é dinâmico, é um setor de ponta e 
arrasta uma série de outros serviços. Seria desem-
prego maciço na indústria brasileira. Entretanto, após 
um período de forte queda de vendas em dezembro 
do ano passado e um ajuste brutal na produção indus-
trial de veículos automotores no mês de dezembro, o 
mercado já mostrou uma recuperação neste primeiro 
bimestre de 2008. Os licenciamentos diários de veí-
culos no mês de fevereiro atingiram a média de 10,6 

mil veículos, contra 9 mil em janeiro de 2009 e 8,3 mil 
em dezembro de 2008.

Por outro lado, essa desoneração do IPI produ-
ziu uma queda de 91% no recolhimento desse tributo, 
o que penaliza duramente os Municípios brasileiros, 
principalmente os mais pobres. No caso da Bahia, 80% 
dos nossos Municípios dependem do FPM como prin-
cipal fonte de recursos. 

Além disso, a queda também do Fundo de Par-
ticipação dos Estados e do ICMS tem sido significa-
tiva no Estado da Bahia. Somente em março, foram 
51 milhões a menos, justamente na segunda fonte 
de receita do Estado. É importante também ressaltar 
que a Bahia é o Estado que recebe o maior volume de 
recursos do Fundo de Participação dos Estados, com 
6,64% dos valores do total do Fundo repassados aos 
Estados brasileiros, tudo isso em razão do tamanho 
territorial do Estado da Bahia, da sua população de 
mais de 13 milhões de habitantes e das condições de 
renda dessa própria população.

As consequências dessa brutal queda dos repas-
ses dos Fundos estão se evidenciando já. Lamenta-
velmente, nós verificamos que os novos administrado-
res, que assumiram em 01 de janeiro nos Municípios, 
se deparam, agora, com atrasos na folha de salários, 
dificuldades em implementar programas que tenham 
contrapartida e de pagar os juros da renegociação das 
dívidas com o Tesouro Nacional, tudo isso tendo de 
respeitar os limites determinados de forma correta e 
justa impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Portanto, Sr. Presidente, é preciso adotar medi-
das urgentes, compensatórias para que a Federação 
Brasileira não entre em colapso financeiro.

Ainda ontem, em Salvador, numa solenidade 
com o Presidente da República, ele teve a oportuni-
dade de ouvir o clamor dos Prefeitos baianos, que lá 
estavam, em massa, para participar de um evento do 
Ministério da Integração Nacional para promover o 
desenvolvimento regional, extremamente importante 
para o nosso País. Os Prefeitos se manifestaram por 
meio do Presidente da OPB – o Presidente da OPB é 
Prefeito municipal da cidade de Bom Jesus da Lapa, 
Roberto Maia – e dos Prefeitos que estavam presen-
tes, que se levantaram para, todos, a uma só voz, dizer 
ao Presidente que era preciso amparo. E o Presidente 
Lula, sensibilizado com o que ouvia e via, ficou de es-
tudar com os seus Ministros, em especial com o Mi-
nistro da Fazenda, medidas compensatórias, urgentes, 
que possam permitir a sobrevivência para a execução 
mínima das atribuições dos gestores municipais, dos 
nossos Prefeitos.
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Sr. Presidente, nesse sentido foi aprovado reque-
rimento de minha autoria na Comissão de Assuntos 
Econômicos, com o objetivo de convidar o Ministro 
da Fazenda para discutir alternativas para recom-
por, nem que seja em parte, o benefício que foi feito 
para a economia do País com a desoneração do IPI 
de alguns setores, mas que foi um sacrifício enorme 
imposto aos Municípios e imposto, também, aos Go-
vernos estaduais.

Mas também, Sr. Presidente, é preciso avaliar 
que, ao longo dos anos, a União tem concedido isen-
ções, subsídios, reduções de base de cálculo, anis-
tias, remissões, sempre recaindo sobre os impostos 
compartilhados, que são o Imposto de Renda e o IPI. 
Aquelas contribuições que são unicamente direciona-
das para a União não têm sido motivo de repartição, 
nem de compensação para os Municípios. 

Essas renúncias atingem, diretamente a finanças 
dos Municípios brasileiros. Por determinação constitu-
cional, os Municípios e os Estados fazem jus a 48% do 
Imposto de Renda e a 58% do Imposto sobre Produtos 
Industrializados, o IPI.

Defendo, portanto, que a União possa renego-
ciar e ampliar de imediato o prazo de pagamento de 
dívidas em atraso dos Municípios, à semelhança do 
que foi proposto na Medida Provisória 449, que foi 
aprovada, ontem, na Câmara dos Deputados e deve-
rá ser aprovada em breve nesta Casa. Essa medida 
provisória aprovada irá tramitar no Senado e, aqui, nós 
temos de alcançar... 

(Interrupção do som.)

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – ...com 
ela também esse benefício para os Municípios brasi-
leiros.

O Sr. João Ribeiro (Bloco/PR – TO) – Senador 
César Borges.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Se-
nador João Ribeiro.

O Sr. João Ribeiro (Bloco/PR – TO) – Senador 
César Borges, eu observava o pronunciamento de V. 
Exª, que, aliás, é sempre muito rico em detalhes, de 
um homem que governou o Estado da Bahia, enge-
nheiro que governou seu Estado e que conhece a pro-
blemática sobretudo dos Estados pobres do Brasil, do 
interior do Brasil. Nós temos conversado sobre isso, 
sobre esse tema que V. Exª traz hoje, que é a situação 
miserável em que vivem os Municípios brasileiros, so-
bretudo os pequenos Municípios. Para V. Exª ter uma 
ideia, Senador César Borges, nós temos, no Tocantins, 
mais de 20 Municípios, dos 139, que receberam zero 

de recursos no dia 10, do FPM do dia 10, e zero no dia 
20. Tem Município que ficou negativo no dia 30, para o 
FPM do dia 10 seguinte. Nós, inclusive ontem, numa 
conversa com o Ministro do Planejamento, Paulo Ber-
nardo, e com o Ministro José Múcio, quando a gente 
discutia a questão do Orçamento, do contingenciamen-
to, a gente falava dessa questão para o Ministro, que 
é preciso encontrar um ponto de equilíbrio, porque os 
pequenos Municípios brasileiros não têm a menor pos-
sibilidade de continuar nessa situação, Senador César 
Borges. Então, V. Exª traz, com muita propriedade, este 
tema à tribuna. Cumprimento V. Exª por discutir essa 
questão de frente. Nós somos do Partido da Base do 
Presidente Lula, e esse problema não foi criado por 
este Governo, vem de governos anteriores, sabemos 
disso – não estamos aqui acusando nenhum governo 
–, mas essa questão do INSS, Senador César Borges, 
foi virando uma bola de neve, lamentavelmente. Isto 
acabou virando uma bola de neve. E os Prefeitos que 
assumiram agora, sobretudo os dos de 0.6, os Muni-
cípios que têm a menor arrecadação, e no meu Esta-
do, o Tocantins – pasmem as pessoas que estão me 
ouvindo –, há Municípios em que a sua única receita 
é o FPM. Ele vive do FPM. O ICMS arrecadado não 
chega a R$20 mil. Então, ele não consegue pagar a sua 
folha de pagamento. Isto é lamentável! Segunda-feira 
passada, participei de uma reunião na ATM – Associa-
ção Tocantinense de Municípios –, com a presença de 
todos os Prefeitos do Estado, com a nossa Bancada, 
discutindo essa questão. Então, para não tomar o tempo 
todo de V. Exª, quero cumprimentá-lo mais uma vez, 
e dizer que todos estamos nessa luta, e que é preciso 
encontrar um ponto de equilíbrio para resolver essa 
questão dos pequenos Municípios brasileiros.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Obri-
gado, Senador João Ribeiro. V. Exª, com a sensibilidade 
de um legítimo representante do seu Estado e de seus 
Municípios, relata, aqui, a situação vexatória por que 
passam os Municípios, principalmente os dos Estados 
nordestinos, os do Centro-Oeste, os do Norte, que vi-
vem basicamente do FPM e um pouco do ICMS. 

Aqui está um Prefeito do Ceará dizendo que tinha 
um repasse de R$200 mil, mas que recebeu menos de 
R$30 mil. O repasse sequer dá para pagar o normal 
funcionamento da Câmara dos Vereadores. Quando 
há sequestro ou obrigação de pagamento de dívidas 
de INSS, também sequer dá para complementar o 
pagamento dessas obrigações. Como pagar a folha e 
assumir os serviços públicos que precisam ser feitos, 
como limpeza pública, saúde, educação, manutenção 
das estradas vicinais? 
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Essa é a situação grave e lamentável dos nos-
sos Municípios. Aqui não há uma crítica direcionada 
ao Governo. Há um apelo dramático que fazermos 
às autoridades federais, porque muitos Municípios já 
começam, Sr. Presidente, a fazer demissão, quando 
podem, porque muitos são concursados. Mas a demis-
são vai agravar a crise, não vai resolver o problema. 
Há Municípios que já estão deixando de cumprir a Lei 
de Responsabilidade Fiscal, porque, com a redução 
da receita e com a folha de pagamento, fica-se fora 
dos parâmetros necessários para cumprir as leis que 
regulam o máximo a ser gasto com pessoal. 

Toda essa dificuldade está sendo vivida pelos 
Municípios brasileiros – e esse assunto, realmente 
preocupa, a todos nós. Desestruturar administrações 
municipais ao longo deste País é o pior que pode 
acontecer. 

Estou, aqui, sendo observado atentamente pelo 
Senador Flávio Arns, do Estado do Paraná. E o que se 
lê nos jornais de hoje é que há uma paralisação dos 
Prefeitos Municipais do Estado do Paraná. No Tocantins 
também – nos diz o Senador João Ribeiro –, porque 
os Prefeitos estão num estado de desespero. 

O Prefeito do Ceará está aqui na Tribuna de Hon-
ra dizendo que fugiu de sua cidade porque não tem 
como pagar o seu funcionalismo e atender as suas 
obrigações.

Sr. Presidente, é esse estado de coisas que, acho, 
é preciso sensibilidade das nossas autoridades. É o 
apelo que eu faço. Inclusive é preciso uma orientação, 
com propostas concretas, por parte dos Ministérios da 
Fazenda e Planejamento, para os Prefeitos e Secre-
tários de Fazenda, para que eles possam enfrentar 
esse problema de fluxo de caixa, pois sabemos que a 
maioria dos Municípios brasileiros não dispõe, às ve-
zes, de condições para fazer essas avaliações mais 
aprofundadas e traçar cenários na atual conjuntura 
de crise.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – V. Exª, se pos-
sível, permite-me um aparte? 

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Com 
muito prazer, Senador Romeu Tuma, com a compre-
ensão do Presidente.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Eu pediria li-
cença a V. Exª, porque eu acho que essa preocupação 
das prefeituras está, hoje, na cabeça de Parlamentares 
de todos os partidos. Por que digo isso? Essa aflição 
de V. Exª com Municípios – o senhor que é um mu-
nicipalista, sempre se manifestou nesse sentido aqui 
–, aliás, hoje, no almoço na casa do Líder do PTB na 
Câmara, convidados os Senadores do PTB e a Banca-

da, a principal discussão – até o Presidente Fernando 
Collor e o José Múcio, Ministro de Assuntos Institucio-
nais, estiveram lá – foi essa, ou seja, de que, hoje, o 
Governo dá benefícios fiscais do IPI e do Imposto de 
Renda, que fazem o Fundo de Participação. Não há o 
benefício de outros impostos que não fazem a com-
posição do Fundo. Então, o Ministro José Múcio disse 
que vai ver se propõe ao Governo a liberação de uma 
média do que foi o ano passado, quando houve um 
bom Fundo. Então, seria passar para os Municípios 
uma média, e não a atualização do que hoje entra em 
caixa. Isso para tentar salvar, porque há Municípios 
que não conseguem pagar mais a folha nem arcar 
com as despesas normais do dia-a-dia, como com-
prar papel e outras coisas. Então, penso que temos 
de ficar, diariamente – e V. Exª é o grande Líder nes-
se sentido –, mostrando essa falta de assistência aos 
Municípios, que chegam ao desespero de promover 
greve, como a que ocorre no Paraná. Daqui a pouco 
todos os Municípios brasileiros, a não ser os que tem 
petróleo ou outras coisas, terão de fazer greve para 
ver se o Governo acorda, pelo desespero em cumprir 
as obrigações constitucionais, que são impostas hoje 
aos Municípios. 

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Eu 
agradeço, Senador Romeu Tuma, e sei que V. Exª não 
é contra que haja o benefício que foi dado à indústria 
automobilística – eu também não sou –, mas é preciso 
uma compensação. 

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – O grande pro-
blema é compensar, fazer uma média. O mecanismo 
produtivo tem que ter uma vantagem ...

(Interrupção do Som.)

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – A preocupação 
do Governo em trazer benefício é não gerar desempre-
go. Mas o Município também não pode gerar desem-
pregados entre aqueles que lá trabalham.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Se-
não, está dando com uma mão e tirando com a ou-
tra.

O Sr. Flávio Arns (Bloco/PT – PR) – Senador 
César Borges,... 

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Pois 
não. Com a compreensão de V. Exª, Sr. Presidente, 
ouvirei o Senador Flávio Arns, pois os Prefeitos do 
Estado de S. Exª, hoje, estão paralisando as suas 
atividades. 

O Sr. Flávio Arns (Bloco/PT – PR) – O pronuncia-
mento que V. Exª está fazendo é totalmente pertinente, 
importante, necessário. Os Municípios vêm tendo di-
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ficuldades extraordinárias, não só com a renúncia fis-
cal – como V. Exª coloca, ninguém é contra, acho que 
soluções têm que ser encontradas, mas, junto com a 
renúncia do IPI, por exemplo, na indústria automobi-
lística, tem que se achar soluções para os Municípios, 
que vão ter, naturalmente, a sua receita diminuída em 
função da renúncia. Agora, ao mesmo tempo, penso 
que uma atitude imediata tem de ser tomada. O Mi-
nistério da Fazenda, se já não estiver fazendo, teria, 
de imediato, chamar a Associação dos Municípios do 
Brasil, os Prefeitos, e discutirem essa situação, para 
que, em conjunto, soluções possam ser encontradas. 
Inclusive, o Presidente Lula, quando se encontrou com 
os Prefeitos recentemente, disse que o assunto seria 
estudado. Então, nesse momento, é de ser perguntar 
quais são as conclusões desse estudo. Penso que o 
Senado deve articular o pronto e imediato entendimen-
to das partes, buscando amenizar o problema. Quero 
parabenizar V. Exª pelo discurso claríssimo em relação 
a esses fatos todos.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Agra-
deço, Senador Flávio Arns.

Sr. Presidente, só um minuto para encerrar. Fiz 
um requerimento na Comissão de Assuntos Econô-
micos, e espero que o Presidente daquela Comissão, 
o Senador Garibaldi Alves, possa convidar o Ministro 
da Fazenda para discutir exatamente essa aflição por 
que passam os Municípios brasileiros.

A União dos Municípios da Bahia está presente 
hoje, em Brasília, discutindo esse assunto, trazendo 
essa preocupação, a Confederação Nacional dos Muni-
cípios. Então, isso não pode avançar muito. Não pode-
mos deixar para a última hora, quando tudo já estiver 
em uma situação de caos na administração pública 
municipal. Acho que é responsabilidade do Governo 
Federal olhar questão.

Encerro, Sr. Presidente, dizendo que essa crise 
financeira internacional não é nossa, mas, lamenta-
velmente, tem desdobramentos em relação ao País, à 
economia real, e está atingindo duramente as finanças 
públicas municipais e estaduais. Não podemos nos 
eximir de cobrar e tomar medidas para evitar o mal 
maior, pois é de competência privada do Senado Fe-
deral, conforme o inciso XV do art. 52 da Constituição, 
ipsis litteris: avaliar periodicamente o desempenho das 
administrações tributárias da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. Esta é competência 
nossa, Sr. Presidente, e espero que possamos ajudar 
os Municípios brasileiros.

Muito obrigado pela tolerância e pela compre-
ensão.

 Durante o discurso do Sr. César Borges, 
a Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Mão Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Acabamos de ouvir o Senador da Bahia, Senador 
César Borges,...

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– ...que mostrou as suas preocupações com a queda 
de recursos para os Prefeitos do Brasil.

Pela ordem, tem a palavra V. Exª. Já está sendo 
convidado para usar a palavra o Senador Renato Ca-
sagrande, que vai rumando à tribuna.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 
Casagrande é o meu grande Líder.

Sr. Presidente, eu gostaria de registrar a presen-
ça do Deputado Federal Lindomar Garçon, de Porto 
Velho, Estado de Rondônia, que já está tomando gosto 
pela cadeira aqui.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
A sua. V. Exª vai ser Governador, dê para ele logo.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria, Sr. Pre-
sidente, de anunciar que amanhã o Ministro Minc fará 
uma reunião, em seu gabinete, com autoridades do 
nosso Estado e com algumas lideranças da Reserva 
de Bom Futuro. Eu já usei a tribuna várias vezes aqui, 
Sr. Presidente, pedindo ao Ministro Minc, ao Ministro 
da Agricultura, ao Ministro da Reforma Agrária, que 
analisem esses processos de desapropriação com 
calma, com cautela e muito cuidado.

O Ministro Minc já esteve aqui, em audiência pú-
blica que fizemos na Comissão do Meio Ambiente, e 
tanto ele quanto o Ministro da Agricultura, Reinhold Ste-
phanes, assumiram um compromisso – principalmente 
o Ministro Minc – e disseram que na Reserva já havia 
mais de nove igrejas, estradas abertas, mais de cinco 
mil famílias, e que não teria como retirar esse pessoal 
do assentamento da Reserva de Bom Futuro. E ainda 
disse mais: disse que maior do que a responsabilida-
de, ou a irresponsabilidade, dos Governos anteriores 
em deixar que esse povo entrasse na Reserva seria a 
ignorância de se querer tirar hoje esse pessoal da Re-
serva. Teria que se buscar o entendimento para que se 
pudesse arrumar uma outra área, uma compensação. 
Como disse aqui, há pouco, o Senador nosso Líder, 
sobre a possibilidade de se buscar uma compensação 
acerca da questão das Prefeituras, da perda dos recur-
sos das Prefeituras, temos que buscar uma compen-
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sação para a questão da floresta da Reserva de Bom 
Futuro. Não é justo o tratamento que está sendo dado 
ao povo do meu Estado. Eu venho reclamando sempre 
da tribuna do Senado. V. Exª tem acompanhado vários 
pronunciamentos nossos.

Eu faço mais um apelo ao Ministro Minc, já que 
estarei aqui amanhã. Já esteve comigo o Prefeito Élson, 
do Município de Buritis. Está chegando o ex-Prefeito 
Altamiro, do Município de Alto Paraíso, e acredito que 
o Prefeito eleito, o Romeu. Estarão participando dessa 
reunião amanhã, aqui, com o Ministro Minc. Mas, pelo 
amor de Deus, que o bom senso prevaleça e que man-
tenham essas cinco mil famílias que estão lá, inclusive, 
algumas delas assentadas pelo próprio Incra. Que não 
joguem essas famílias, Sr. Presidente, infelizmente, na 
expectativa de outras terras, de outras oportunidades 
que sabemos que não existem.

Nós não podemos mais falar em reforma agrá-
ria na Região Amazônica. Está aí a prova no jornal O 
Globo de ontem, que li dessa tribuna, demonstrando 
que o maior responsável pelo desmatamento na Re-
gião Amazônica é o Incra.

Então, eu faço este apelo ao Ministro Minc: que 
aquilo que ele falou na Comissão seja honrado e seja 
cumprido. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Convidamos para usar da palavra o Senador Renato 
Casagrande, do PSB. 

V. Exª pode usar a tribuna pelo tempo que de-
sejar.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador) – Sou do glorioso Estado do Espírito Santo, 
Sr. Presidente.

O Sr. Expedito Júnior (Bloco/PR – RO) – Sena-
dor Renato Casagrande, peço desculpas a V. Exª por 
fazê-lo esperar.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB-ES) 
– Fique à vontade, Senador Expedito Júnior.

Sr. Presidente Mão Santa, Srªs Senadoras e 
Srs. Senadores, senhoras e senhores que estão nos 
acompanhando aqui no Plenário, ou pela TV e pela 
Rádio Senado, primeiro, quero fazer uma menção ao 
discurso e ao pronunciamento do Senador César Bor-
ges, que trata da questão dos Prefeitos dos Municípios, 
numa hora de crise como a que estamos vivenciando. 
É importante que comecemos a falar deste assunto, 
porque falarei um pouco do momento que estamos 
vivenciando e vivendo, que é o momento da crise, da 
audiência pública que nós tivemos hoje com o Presi-
dente do Banco Central, Ministro Henrique Meirelles, 

e do Programa de Habitação Popular, lançado pelo 
Presidente Lula também na data de hoje.

A questão e a situação dos Municípios preocupa-
nos. Alguns Municípios sofrem mais que outros. Na-
turalmente, quem depende muito do FPM sofre muito 
mais do que quem não depende. É fundamental que o 
tema seja debatido, discutido, que algumas alterações 
no financiamento dos Municípios possam começar a 
ser estudadas, porque o crescimento da economia no 
último trimestre de 2008 foi muito pequeno. Em com-
paração com o último trimestre de 2007, crescemos 
1,3%. Mas foi um crescimento aquém daquilo que to-
dos esperavam. Comparado com o trimestre anterior, 
houve uma queda de mais de 3% no crescimento do 
Produto Interno Bruto.

Então há, de fato, uma desaceleração da eco-
nomia brasileira. Isso atinge a arrecadação, porque 
as pessoas produzem menos; as pessoas compram 
menos, então produzem menos; as pessoas usam me-
nos os serviços, consequentemente a arrecadação é 
menor e atinge a União, os Estados e os Municípios. 
A União, sofrendo com a arrecadação, tem dificuldade 
de socorrer os outros entes da Federação.

A União, na minha avaliação, tem que continuar 
fazendo, por meio do Comitê e do Banco Central, do 
Copom, pelas decisões do Comitê de Política Mone-
tária, um processo de redução da taxa básica de ju-
ros. Na hora em que se reduz a taxa básica de juros, 
diminui-se o gasto com pagamento, com formação 
do superávit primário, e isso acaba, de certa forma, 
poupando recurso para que haja um volume maior de 
investimentos em outras áreas, para que possamos 
socorrer Estados, mas especialmente para que possa-
mos socorrer Municípios, para que possamos manter 
os investimentos necessários em diversos programas 
importantes deste País. 

Então, não o Governo, mas o Banco Central, 
pela autonomia que tem, se continuar numa tendên-
cia de queda, porque o consumo está nessa tendência 
de queda, teremos uma capacidade de investimento 
maior. O que vai ter de ser analisado, naturalmente, 
nos próximos dias e meses, é se iremos reduzir esse 
percentual de superávit primário. Reconheço que temos 
de ter um superávit primário, porque temos de pagar 
os encargos da dívida. Para que tenhamos confiabi-
lidade externa, temos de pagar os encargos da dívi-
da. Mas também acho que, num momento de crise, o 
Brasil pode começar a fazer uma reflexão sobre esse 
comportamento. 

Hoje, o Presidente do Banco Central esteve na 
Comissão de Assuntos Econômicos. Mais uma vez, ele, 
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de certa forma, foi otimista, porque, apesar de toda a 
desaceleração da economia brasileira, ainda estamos 
numa desaceleração menor do que outros países da 
América Latina, da Europa, os Estados Unidos. Países 
que estão crescendo mais que o Brasil, como a Índia e a 
China, que já vinham num crescimento percentual muito 
grande, continuam crescendo. Cresceram, em 2008, mais 
que o Brasil; cresceram, no último trimestre de 2008, mais 
do que o Brasil. Mas o Brasil, dentro dos emergentes, tem 
uma posição razoável. Comparado com os demais países 
do mundo, da Europa, da América Latina, da América, 
está numa posição razoável, mas isso não pode satisfa-
zê-lo, contentá-lo. O Brasil não pode achar que está tudo 
bem. Temos de continuar tomando medidas importantes, 
para que a economia brasileira mantenha um ritmo de 
crescimento e para que, já no primeiro trimestre de 2009, 
possa haver um crescimento maior da economia do que 
o do último trimestre de 2008.

Então, é essa a expectativa, mas o Congresso 
Nacional tem de acompanhar, com muito detalhe, o 
desempenho, o desenvolvimento da economia, fazen-
do propostas, sugerindo-as à Comissão do Senado e 
à Comissão de Assuntos Econômicos. Nós temos de 
acompanhar permanentemente todo o processo da 
crise, para que possamos dar a nossa contribuição. 
E, se estamos menos atingidos, que de fato possa-
mos sair mais rápido dessa situação que estamos 
vivenciando. 

Compreendo que o pacote hoje apresentado pelo 
Presidente Lula e pela Ministra Dilma, referente à ha-
bitação popular, com a construção de um milhão de 
casas até 2010, é um programa audacioso, importante, 
que teve a aprovação de todo o movimento social. O 
movimento de moradia – o Senador Valadares estava 
lá – esteve presente, apoiando; o setor empresarial 
participou da elaboração do programa, assim como os 
cartórios. É um programa que tem um escopo; é um 
programa que tem princípio, meio e fim; é um progra-
ma que tem fontes de financiamento; é um programa 
que tem um princípio também importante, que é o de 
subsidiar as famílias que têm renda até três salários 
mínimos, porque o grande déficit habitacional que existe 
hoje é o de quem ganha até dois ou três salários mí-
nimos, porque não tem condições de financiar a sua 
casa. E, se o Governo ou os governos não subsidia-
rem, continuarão ampliando esse déficit. 

Então, o projeto também tem esse princípio, que 
considero muito apropriado, Presidente, Senador Mão 
Santa, porque, de fato, quem tem uma residência tem 
dignidade. Quem tem residência, quem tem emprego 
tem dignidade; quem não tem residência, quem não 

tem emprego acaba perdendo até a dignidade, há uma 
desagregação familiar. Então, todos os investimentos 
que pudermos fazer nessa área serão de fundamen-
tal importância. 

Quero ressaltar um ponto no programa – e tenho 
falado isto nos últimos 15, 20 dias, neste último mês. 
Quero ressaltar um ponto, Senador Mão Santa. Falei 
ontem, da tribuna do Senado, desta tribuna, o que eu 
tinha proposto, juntamente com o Senador Marcelo 
Crivella e o Deputado Sarney Filho. Tínhamos falado 
com o Presidente Lula no Conselho Político sobre o 
tema; depois mandei um expediente meu – e já o tinha 
mandado –; depois mandei um expediente da Comis-
são de Meio Ambiente, junto com a Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, sugerindo que o Governo adotasse 
o aquecimento da água por meio da energia do sol, 
ou seja, que as placas de captação de energia do sol 
pudessem fazer com que houvesse o aquecimento da 
água dessas casas, porque, numa habitação popular, 
algo em torno de 30% do consumo de eletricidade é 
decorrente do chuveiro elétrico, e a energia solar vai 
causar uma redução de custo para essas famílias...

(Interrupção do som.)

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – ... vai popularizar a tecnologia do aquecimento 
solar e fazer com que possamos deixar de destruir 
áreas ambientais para a construção de hidrelétricas 
ou de termelétrica a carvão.

De certa forma, quero agradecer ao Presidente 
Lula ter aceitado a proposta que fizemos de que es-
sas casas tenham aquecimento da água por meio da 
energia solar. Esse vai ser um ponto importante, por-
que vai mudar, de certa forma, o comportamento e a 
cultura do nosso País.

Senador Antonio Carlos Valadares, ouço seu 
aparte.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – Com a permissão do Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Senador, lembro que V. Exª é o próximo inscrito.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – Mas gostaria de felicitar o Senador Casagrande 
pelo pronunciamento que faz e pela leitura que faz da 
situação econômica do Brasil, propondo sugestões 
que hoje foram objeto de apreciação pelo Presidente 
do Banco Central. Participei dos debates ali travados, e 
tivemos a ocasião de falar sobre taxa de juros, aumen-
to dos investimentos, enfim, preocupando-nos com a 
situação reinante. E há, certamente – todo mundo está 
vendo –, um certo contágio nos países emergentes, 
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inclusive no Brasil. As medidas tem de ser acautela-
doras, na linha da redução da taxa de juros, na de in-
vestimentos maciços, beneficiando-se principalmente 
as populações mais pobres, como a construção de 
conjuntos habitacionais, com mais de um milhão de 
habitações. É um grande programa de Governo, que 
merece o nosso apoio. Parabéns a V. Exª, porque é uma 
idéia interessantíssima o aproveitamento da energia 
solar para o banho das pessoas, para ser utilizada nos 
banheiros. É da maior importância, porque exige, sem 
dúvida alguma, economia.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Obrigado, Senador Antonio Carlos Valadares, 
pelo seu aparte. Obrigado, Senador Mão Santa, pela 
sua paciência.

Certamente, continuaremos o debate desse tema. 
Amanhã mesmo, se tiver oportunidade, farei um debate 
sobre saneamento básico, um tema ambientalmente 
importante, também na área da saúde. V. Exª, que é 
médico, sabe da importância de aprofundarmos, am-
pliarmos e universalizarmos o atendimento na área do 
saneamento básico.

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Os nossos cumprimentos ao Senador Casagrande, do 
PSB do Espírito Santo. S. Exª mostrou seus aplausos 
ao plano habitacional do Governo e ao aproveitamento 
da energia solar.

Convidamos para usar da palavra, agora como 
Líder, o Senador Antonio Carlos Valadares, que também 
é do PSB e representa o Estado de Sergipe, Estado 
que já governou com muita competência.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – 
Agradeço a V. Exª, Presidente.

No último domingo, Sr. Presidente, comemoramos 
o Dia Mundial da Água. Eu estava devendo um pronun-
ciamento sobre esse assunto, já que, todos os anos, 
eu me preparo para homenagear o Dia da Água, para 
enaltecê-lo. É um dia que devemos aproveitar para tirar 
lições da realidade nacional, da realidade brasileira, 
da realidade mundial.

A água é certamente um dos bens mais impor-
tantes do nosso planeta. Seu valor transcende em 
muito qualquer importância que possamos dar-lhe, 
visto que se associa diretamente não apenas à nos-
sa qualidade de vida, mas à nossa possibilidade de 
viver. As propriedades únicas e singulares da água 
foram determinantes para o surgimento da vida e sua 
manutenção no planeta Terra. Se existem certas ca-
racterísticas do nosso planeta, isso se deve a esta 

singularidade, a esta particularidade da existência da 
água em seus domínios.

É somente graças a essas propriedades pecu-
liares da água que a vida em toda a sua plenitude e 
diversidade pôde e pode desenvolver-se e ocupar as 
mais diversas regiões da Terra.

Motivado pelo Dia Mundial da Água, recentemente 
comemorado no dia 22, quero fazer algumas reflexões 
sobre o tema da água. 

São diversas e múltiplas as potencialidades des-
sa substância maravilhosa, que constitui cerca de dois 
terços dos nossos corpos e que recobre proporção 
semelhante da superfície do globo sobre o qual ha-
bitamos.

Mas pararei aqui os louvores ao precioso, ainda 
que abundante, instrumento da vida, que é a água. 
Cumpre-me, agora, falar de nossa relação com a água, 
que não tem sido de todo virtuosa.

Somos uma Nação absolutamente privilegiada 
sob o aspecto hídrico, pois possuímos uma das maio-
res reservas do mundo, concentrando algo entre 12% e 
15% da água doce superficial disponível no planeta.

Contudo, a distribuição da água em nossa con-
tinental Nação não é das mais equânimes, sobretudo 
quando comparamos a quantidade de pessoas que 
habitam cada região e a respectiva disponibilidade de 
água. É assim que a Região Norte, onde estão apenas 
7% da população brasileira, concentra 68% da água 
disponível no País, enquanto que o Nordeste, com 29% 
da população, possui apenas 3% da água; e o Sudes-
te, com 43% da população, possui 6%.

A qualidade dessas águas e o uso que temos feito 
delas é um capítulo todo à parte em nossa história de 
relação com esse valioso recurso natural.

Há exatamente um ano, um estudo foi publicado 
sob o título “O estado real das águas no Brasil 2004-
2008”. Sua produção envolveu 423 pesquisadores, 
830 monitores de campo e cerca de 1.500 voluntários, 
que identificaram 20.760 áreas de contaminação em 
todo o Brasil.

Segundo esse estudo, a poluição nas águas su-
perficiais brasileiras aumentou 280%, em quatro anos, 
e passou a atingir 70% das águas de rios, lagos e lago-
as, que se tornaram impróprias para consumo. Vejam, 
senhores, a magnitude desses números e avaliem, por 
si mesmos, a seriedade desses problemas.

As fontes de toda essa poluição são conhecidas. 
As atividades industriais e agroindustriais são responsá-
veis por cerca de 80% do consumo de água e são, por 
sua vez, as principais origens de sua contaminação.
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O segundo vilão da contaminação é o esgoto 
urbano caseiro. Além da falta de tratamento adequa-
do, esse tipo de dejeto também contribui para o asso-
reamento dos rios, lagos e lagoas, que passam a ter 
depósitos do material contaminado.

Os lixões a céu aberto são outra importante fon-
te de contaminação. Quase cinco mil Municípios bra-
sileiros possuem lixões e a maioria não dá qualquer 
tratamento aos dejetos ali lançados, fazendo com que 
haja infiltração de material putrefato ou tóxico no solo e 
a consequente contaminação do lençol freático e dos 
córregos e rios próximos.

Além da poluição, temos de considerar que o 
desperdício constitui outro grande problema e é uma 
das principais causas para a escassez da água. No 
Brasil, 40% da água tratada fornecida aos usuários são 
desperdiçados. Cada pessoa necessita de 40 litros de 
água por dia, mas, no Brasil, estamos gastando 200 
litros de água por dia.

O Estado deveria intervir com muito mais vigor e 
muito mais presteza no combate à poluição industrial, 
agroindustrial e no tratamento dos esgotos que hoje 
poluem impunemente nossas águas. E em relação ao 
desperdício, Sr. Presidente, que o Estado, por meio de 
seus órgãos competentes, pode atuar. É necessário 
que seja feita ampla campanha de conscientização, 
especialmente junto ao público jovem, mais suscep-
tível de ter seus valores moldados, a fim de inculcar-
lhes a importância do consumo consciente e racional 
do precioso líquido.

Numa outra vertente, quando se fala em saúde 
e, em especial, em saúde pública, é incontornável a 
necessidade de se discorrer sobre a qualidade da água 
disponível à população.

Sessenta e cinco por cento das internações hos-
pitalares no País, Senador Augusto Botelho – V. Exª 
que é um grande médico –, principalmente de crianças, 
são causadas por doenças de veiculações hídricas. A 
diarréia e as infecções parasitárias, por sua vez, estão 
em segundo lugar como maior causa de mortalidade 
infantil no Brasil. São sete crianças morrendo todos os 
dias por causa de diarréia! No mundo, infecções pa-
rasitárias transmitidas pela água ou pelas más condi-
ções de saneamento atrasam a aprendizagem de 150 
milhões de crianças.

Não por menos, os investimentos em saneamen-
to se refletem diretamente na diminuição de despesas 
com saúde pública, em virtude da redução de doen-
ças provocadas pelo contato direto com esgotos a céu 
aberto e pelo consumo de água contaminada.

Estima-se, Sr. Presidente, que, a cada real inves-
tido em obras de saneamento, obtêm-se a economia 
de quatro reais em internações hospitalares. Trata-se 
de um “lucro” de 300%, se pudermos chamar assim!

Lamentavelmente, o investimento anual médio em 
saneamento no País, nos últimos anos, representou 
cerca de 0,22% do PIB nacional, o que é muito pouco. 
Isso deveria ser revisto, pois, para cada percentual do 
aumento da cobertura de esgoto, calcula-se o aumento 
de um ano de expectativa de vida para a população, 
tamanha é a sua importância para a saúde. O Progra-
ma de Aceleração do Crescimento (PAC) com os seus 
R$29 bilhões, previstos para saneamento, não basta 
para amenizar a poluição dos rios, principalmente os lo-
calizados nas regiões metropolitanas. O mais chocante 
é que embora cerca de 60% das famílias contem com 
rede de esgoto, o total do esgoto tratado corresponde 
apenas 1/3 do esgoto de todo o País.

Sr. Presidente, se olharmos para o Brasil de anos 
atrás, constataremos alguns avanços; contudo, ao 
observarmos os problemas que ainda nos afligem e 
desafiam, temos que confessar que os problemas se 
avolumam e estamos correndo contra o relógio, não 
apenas em relação às águas, mas ao conjunto das 
agressões ambientais. Precisamos dar o devido valor 
a esse bem tão precioso, a água, que pode ser tornar 
escasso dentro de muito pouco tempo.

Sr. Presidente, esta era a homenagem que eu 
queria fazer ao nosso líquido precioso, a água, no dia 
mundial da água, ocorrido no último domingo, 22.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Após brilhante pronunciamento do Senador Antonio 
Carlos Valadares, mostrando suas preocupações com 
o uso da água, eu apenas contribuiria, dizendo da im-
portância e somando à grandeza do seu pronuncia-
mento, com o seguinte: uma criança de dez anos tem 
oito quilos de água; um adulto de cem quilos, como o 
nosso Romeu Tuma, tem 60 quilos de água. É água 
do sangue, é a água da urina, do líquido encéfalo-
craniano, da linfa, intracelular e extracelular. Então, a 
água é vida.

Convidamos para usar da palavra Romeu Tuma. 
S. Exª representa o grandioso Estado de São Paulo e 
o PTB de Getúlio Vargas e simboliza uma das gran-
dezas não só deste Senado, mas da democracia do 
nosso País. Esta paz que nós temos hoje nós devemos 
à tolerância do Presidente Sarney, que fez a transição 
democrática na paz, mas também à firmeza de Romeu 
Tuma, que enfrentou mais de dez mil greves neste País, 

MARÇO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL380



Março de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 06943 

para sair de um mundo de ditadura para um mundo de 
liberdade democrática. Mais de dez mil greves!

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Muito obri-
gado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Na paz. Foi um verdadeiro São Francisco: paz e 
bem.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sempre 
simpático. Obrigado.

Sr. Presidente, eu queria usar da palavra o mais 
rápido possível, porque o Senador José Nery tem 
necessidade de falar. Mas, hoje, Senador José Nery, 
transcorre pela primeira vez como data inscrita no 
Calendário Oficial da República Federativa do Brasil, 
o Dia Nacional da Comunidade Árabe – espero que, 
no seu Estado, nós tenhamos muitos descendentes 
–, por mim proposto a esta Casa como projeto em 
2004 e que vi transformar-se na Lei nº 11.764 quatro 
anos depois. 

Portanto, desta vez, o dia 25 de março é cultuado 
em todo o País com a magnitude que o calendário oficial 
republicano lhe confere, após décadas de espontâne-
as comemorações populares em regozijo pela vinda 
de milhares de imigrantes árabes desde o século XIX, 
principalmente os de origem síria e libanesa.

Poucos são os acontecimentos de minha vida ca-
pazes de me envaidecer. Mas, sem dúvida, entre eles 
pontifica o fato de meu pai ter sido um daqueles heróis 
que arrostaram a fúria oceânica para aqui aportar em 
busca de paz, tolerância, respeito mútuo e progresso 
para si e seus descendentes. Legaram tais princípios 
às próprias famílias, ao constituí-las em solo brasilei-
ro à imagem desta sociedade ímpar, o maior cadinho 
de raças da terra, um mavioso mosaico de peles de 
todas as cores.

Com a reverência anual à comunidade de origem 
árabe no dia 25 de março, a Nação perpetuará o seu 
tributo de gratidão a tantos quantos participaram da-
quela epopéia e aos que mantêm vivas as tradições 
deles herdadas.

Além do mais, Sr. Presidente, este Dia Nacio-
nal da Comunidade Árabe chega em meio a uma das 
maiores crises de confiança já vistas nos mercados 
internacionais, com bancos, seguradoras, montadoras, 
imobiliárias e outras gigantescas empresas a caminho 
da bancarrota nos países mais desenvolvidos. Inspira-
me, por isso, a imaginar o que aconteceria caso todos 
os seres humanos tivessem a visão e o espírito co-
rajoso, trabalhador e pioneiro dos antigos mascates, 
imigrantes que ajudaram a desbravar nossas terras e 

construir este Brasil belo e gigante. Se assim fosse, 
a humanidade estaria coalhada de empreendedores, 
aptos a solucionar rapidamente os problemas que fla-
gelam a economia mundial e parecem arrastá-la em 
direção ao abismo.

Sim, porque muito mais difícil foi nossos ante-
passados levarem os milenares conhecimentos co-
merciais e culturais árabes aos rincões mais inóspitos 
e perigosos deste continente. Criaram as práticas que 
acabaram transformando este dia em símbolo de pu-
jança, integração e realizações em todos os campos 
de atividade.

Foi assim que me vi impelido a propor ao Sena-
do Federal, em 2004, o projeto transformado em lei 
sob o nº 11.764/2008 para instituir o Dia Nacional da 
Comunidade Árabe. Aliás, no Estado de São Paulo, 
a data comemorativa integra o Calendário Oficial de 
Eventos desde 12 de abril de 2006, por força da Lei nº 
12.309, que resultou do projeto apresentado dois anos 
antes por meu filho Romeu Tuma Jr., atual Secretário 
Nacional de Justiça, quando exercia o mandato de 
Deputado Estadual.

A par disso, como ressaltei ao justificar a proposi-
ção da lei, a data sempre lembrará o crescente relevo 
das relações diplomáticas e econômicas entre o Brasil 
e os países árabes. Ao mesmo tempo, dará destaque 
para a Rua 25 de Março e seu entorno, onde nasci, hoje 
transformados na maior área de comércio da América 
Latina, na zona central de São Paulo. Destaque mere-
cido, pois ali já se concentravam 40% dos imigrantes 
árabes em princípios do século XX, antes de se es-
palharem por todos os setores de atividade, das artes 
e culinária até os campos industrial e científico. Sem 
dúvida, encontramos sua marca indelével na formação 
da sociedade brasileira nos últimos 100 anos.

Perderam-se no passado tristes lembranças que 
caracterizavam a instabilidade política do Império Oto-
mano no auge da emigração. Desvaneceu-se igualmen-
te a aflição e a violência provocadas por intolerância 
religiosa e arcaicas estruturas agrárias nos países de 
origem. Nisso estão os motivos da vinda dos mais de 
58 mil imigrantes aqui aportados só até 1920. E nisso 
vemos a forja da coragem que os fez prosseguir sem 
se intimidar mesmo ante as mais árduas condições de 
trabalho, fosse no agreste, no sertão, na floresta ou na 
cidade. Agora, oficialmente, seus descendentes – lídi-
mos brasileiros – têm no dia 25 de março oportunidade 
de celebrar e estimular o crescimento da contribuição 
que deram ao País.

Srªs e Srs. Senadores, em sua atual edição, a 
revista Chamas, com circulação principalmente na 
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comunidade árabe, publica artigo de minha autoria, 
expondo tais pontos de vista. Termino este pronuncia-
mento da mesma forma que encerrei o artigo. Isto é, 
conclamo todos os brasileiros a mirarem-se no espelho 
herdado daqueles denodados mascates para, seguin-
do o seu exemplo, poder exclamar com firmeza: Que 
crise! Que nada!

Sr. Presidente, queria também aproveitar para 
agradecer ao Vice-Presidente José Alencar Gomes 
da Silva, ilustre amigo, que sancionou essa lei e teve 
a gentileza de me ligar comunicando o ato de governo 
criando o Dia Nacional da Comunidade Árabe.

Muito obrigado, Sr. Presidente, era o que tinha 
a falar. 

Amanhã, falarei um pouquinho sobre o problema 
da torianita. Já houve um programa na televisão a res-
peito desse produto, que traz prejuízo à saúde pública, 
em razão das dificuldades de apreensão da extração, 
feita ilegalmente no Estado do Amapá.

Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Pela ordem, falará o Senador Almeida Lima, como 
havíamos combinado. Está inscrito, depois, o Senador 
Augusto Botelho...

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sr. Presi-
dente...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
V. Exª está inscrito...

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Logo após o 
Senador Augusto Botelho.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Pela ordem, Senador Almeida Lima.

O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Eu agradeço, nobre Sena-
dor, Presidente Mão Santa.

Apresento a V. Exª, que preside nobremente a 
sessão do Senado Federal neste instante, a seguinte 
questão de ordem. Diante dos fatos que todos nós es-
tamos presenciando diariamente, sobretudo diante da 
repercussão que a imprensa tem dado aos fatos ocor-
ridos com a administração do Senado Federal, acho, 
sim, como todos, que é um momento oportuno para 
promovermos as revisões administrativas considera-
das necessárias. Eu, por exemplo, como Senador há 
mais de seis anos nesta Casa, confesso, estarrecido, 
como outros já o fizeram, o meu desconhecimento da 
existência, por exemplo, de um número tão grande 
de diretorias nesta Casa, apesar de esse número ter 
sido revisto. 

Acho, sim, que o Presidente desta Casa, o Se-
nador José Sarney, tem tomado as providências ne-

cessárias para a apuração dos fatos, ao lado do nobre 
Senador Heráclito Fortes, 1º Secretário, assim como 
toda a Mesa Diretora desta Casa, trabalhando o enca-
minhamento de soluções para fatos, atos, ações que, 
de fato, merecem ser corrigidos.

A imprensa, através de dois veículos de comuni-
cação, a Folha de S. Paulo e o jornal Correio Brazilien-
se, Sr. Presidente, nobre Senador Mão Santa, trouxe 
exatamente, neste último final de semana, notícia, em 
tom de denúncia, que o jornalista Ricardo Noblat man-
tém contrato com esta Casa de valor superior a R$40 
mil, pelo período objeto da contratação.

Eu tive a oportunidade de ler, após essa denún-
cia, explicações contidas no blog do próprio jornalista, 
explicações por ele trabalhadas, mas confesso que 
não me convenceram. E, como as circunstâncias de-
terminam que esta Casa apure todos os fatos que a 
imprensa tem trazido à tona, ao conhecimento da Na-
ção brasileira, que apure esse também. Sobretudo, Sr. 
Presidente, diante do fato de que, entre as suas alega-
ções, o próprio jornalista Ricardo Noblat informa que 
esse seu contrato se vincula a um programa de rádio 
na FM Senado, um programa que vai ao ar uma vez 
por semana, com uma reprise, uma repetição, e que 
ele fazia esse programa gratuitamente há basicamente 
nove ou dez anos, de 1999 a 2008; e, de um minuto 
para outro, surge esse contrato, que foi apresentado 
pela própria imprensa através desses dois veículos 
de comunicação.

O que me chama muito atenção também, Sr. 
Presidente, é que, pelas explicações prestadas pelo 
jornalista Ricardo Noblat – um nome extremamente 
conhecido no jornalismo brasileiro, sobretudo porque 
não somos todos que possuímos um sobrenome como 
Noblat –, trata-se de um hobby. É assim que ele diz. 
Pelo gosto que tem pela música, pelo jazz, e o programa 
é de música. Chega a afirmar até mesmo que era um 
sonho de consumo e que ele o fazia gratuitamente. 

Eu espero que o Senado não esteja patrocinan-
do hobbies e sonhos de consumo. E esse programa, 
saudável deve ser, porque eu gosto da música e ela 
não tem fronteiras. A origem dessa não é no nosso 
País, mas a música é universal. Chama-me atenção, 
sobretudo e por fim, o fato de que o contrato é assina-
do pelo Senado Federal com a pessoa física Ricardo 
Noblat. E isso é muito grave, Sr. Presidente.

São essas as explicações que eu desejo da Mesa, 
e a Mesa deve trabalhar a apuração desses fatos. O 
que nos interessa são esclarecimentos. Eu não sei a 
razão por que... E aqui chega o nobre Senador Heráclito 
Fortes, que é o 1º Secretário da Casa. Esse contrato 
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não foi assinado no seu período porque é de setem-
bro de 2008. Consta apenas, aqui, como contratada ou 
contratado o nome de Ricardo José Delgado, quando 
o nome dele é Ricardo José Delgado Noblat. Por que, 
Sr. Presidente, a intenção de omitir exatamente o nome 
pelo qual ele é conhecido? 

Portanto, cabem explicações. Isso é dinheiro pú-
blico, isso é dinheiro do povo e as circunstâncias se 
apresentam como oportunas para que a Casa tome 
as providências não apenas em relação a esse con-
trato, mas às despesas que a Casa efetiva no seu dia 
a dia.

Eu queria entender. Parece-me que o nobre Se-
nador Mão Santa já incluiu no seu nome o nome Mão 
Santa, assim como o Presidente: Luiz Inácio Lula da 
Silva. Não me parece que seja correto o Presidente da 
República assinar um ato sem o Lula. Mas o jornalista 
Ricardo Noblat assina um contrato sem o patronímico, 
sem o apelido de família, o sobrenome pelo qual ele 
é conhecido e distinguido como um grande jornalista 
deste País! Não deixa uma certa dúvida, nobre Sena-
dor Marcelo Crivella? Por que a omissão desse nome, 
que é o nome principal?

Portanto, Sr. Presidente, a minha questão de 
ordem, a palavra pela ordem que requeiro a V. Exª é 
exatamente no sentido de formular esse requerimen-
to, esse pleito, essa solicitação à Mesa para que a 
Casa tome as providências no sentido de trazer as 
explicações para a existência desse contrato, que 
está a financiar o hobby e o sonho de consumo do 
jornalista Ricardo Noblat. Acho que o dinheiro público 
não é para financiar hobby nem sonho de consumo. 
Aliás, ele vinha sendo atendido no seu ego ao longo 
de nove ou dez anos sem precisar ser financiado pelo 
Senado Federal.

Essa é a solicitação que faço a V. Exª e, por via 
de consequência, à Mesa Diretora da Casa.

Muito obrigado, Senador Presidente Mão San-
ta.

O PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – Nós 
o atendemos pela ordem, mas precisa formalizar e en-
caminhar à Secretaria Executiva, consequentemente 
à próxima reunião da Mesa.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – Pela 
ordem o Senador Heráclito Fortes, 1º Secretário da 
Mesa da qual orgulhosamente eu pertenço. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ouvi 
a questão de ordem levantada pelo Senador Almeida 

Lima e acho que ele está no seu papel. Esses esclare-
cimentos, Senador Almeida Lima, devem ser prestados. 
V. Exª tem absoluta razão, mas eu queria, a bem da 
verdade, prestar alguns esclarecimentos. No começo 
desta semana eu recebi um telefonema do jornalista 
Ricardo Noblat, aborrecido, indagando-me por que esse 
contrato não continha o seu nome completo, querendo 
saber por que tinha sido omitido o nome pelo qual ele é 
mais conhecido, Noblat. Eu não soube responder, mas 
fiquei de tomar as providências, inclusive no sentido 
de corrigir o erro. Quero lhe dizer, Senador Almeida 
Lima, que, com relação a essa parte, cometi uma fa-
lha, porque, com as atribulações que a 1ª Secretaria 
possui hoje, não tomei as devidas providências para 
a reparação do nome constante do contrato. Detalhes 
maiores do contrato não conheço, sei apenas que é 
uma prestação de serviço feito, serviço prestado, por 
um programa de música popular brasileira que a TV 
Senado exibe na sua grade de programação. O Sena-
dor Almeida Lima até me corrige, é música jazz. Esse 
contrato foi firmado em gestões anteriores, mas acho 
que pelo menos a consulta primeira feita não contra-
ria a legislação, não contraria os preceitos legais da 
Casa. 

Como esse é um assunto que está sob a res-
ponsabilidade da 1ª Secretaria, eu não me sentiria 
bem se não prestasse esclarecimentos do fato de ter 
recebido do jornalista Ricardo Noblat um telefonema 
dizendo estranhar o porquê do nome dele não estar 
completo, e me pedia – isso foi, salvo engano, no do-
mingo, quando eu me dirigia com a minha mulher para 
um restaurante à noite – que fosse feita a reparação 
com relação aos termos do contrato.

O Sr. Almeida Lima (PMDB – SE) – Senador 
Heráclito...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pois 
não, Senador.

O Sr. Almeida Lima (PMDB – SE) – Será que 
ele assinou sem ler, sem ver? Não é possível que ele 
não tenha visto.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Não, 
não, não. Aí não é questão de assinatura, é questão de 
como foi publicado. É a questão da publicação.

O Sr. Almeida Lima (PMDB – SE) – E o ato 
original não tem o nome dele? Quer dizer, são essas 
explicações que a gente tem que saber.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Exa-
tamente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Srs. Senadores, a Mesa vai esclarecer o assunto.
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O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – V. Exª 
tem absoluta razão. Eu estou apenas prestando um 
depoimento do que o jornalista me transmitiu. Esses 
detalhes todos vão ser examinados, e prestarei escla-
recimentos o mais rapidamente possível a V. Exª e aos 
companheiros do Senado.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Com a palavra o Senador Augusto Botelho. Ele é do 
Partido dos Trabalhadores de Roraima.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Sr. Presidente Mão Santa, Srªs e Srs. 
Senadores, quero fazer uma homenagem a duas esco-
las de Roraima. Hoje, 25 de março, a Escola Estadual 
Ana Libória está comemorando 34 anos de fundação 
com uma extensa programação, envolvendo alunos, 
professores e a comunidade em geral.

Os Senadores podem estranhar comemorar uma 
escola de 34 anos, mas o meu Estado tem menos de 
34 anos, tem a idade da Constituição, as coisas lá 
são recentes. Os portugueses chegaram em Roraima 
em 1750.

A Escola Estadual Ana Libória foi fundada em 
1975 pelo então Governador em exercício, professor 
Aldo Gomes da Costa. Recebeu este nome em home-
nagem à professora Ana Libória Thury, que chegou 
a Roraima em 1932 e trabalhou como professora do 
Município. Em 1932, Roraima pertencia ao Estado do 
Amazonas, ou seja, era um Município pertencente ao 
Estado do Amazonas. Conhecedora da realidade edu-
cacional da época, Ana Libória atuou em localidades 
do interior do Estado, destacando-se em Caracaraí e 
na região do Baixo Rio Branco, que é uma região até 
hoje isolada, na qual só se chega de barco.

Atualmente, a Escola Estadual Ana Libória atua 
com ensino médio na gestão da professora Rosália Ma-
ria de Sá Corrêa. A escola tem como filosofia contribuir 
para a formação de homem capaz de compreender a 
realidade presente, buscando garantir com qualidade 
os direitos dos cidadãos e interferindo na sociedade 
com atividades concretas na defesa dos valores éti-
cos e morais com base na sua própria cultura. Quero 
deixar aqui no plenário os meus parabéns a todos que 
contribuem para fazer e fazem parte da Escola Esta-
dual Ana Libória.

Neste ano, meu cartão de Natal foi um desenho 
produzido por um aluno daquela escola.

Vou aproveitar, Sr. Presidente, para parabenizar 
outra escola que fez aniversário recentemente em Boa 
Vista. Trata-se da primeira escola de Roraima, a Es-

cola Estadual São José, que comemorou, no dia 19 
de março, 86 anos de funcionamento e de tradição no 
meu Estado.

Nessa instituição, estudaram diversas pessoas 
de Roraima que hoje ocupam posição de destaque no 
meu Estado. Recentemente, foi essa escola estadual 
que enviou as alunas que representaram Roraima no 
quadro Soletrando, do programa Caldeirão do Huck, 
da Rede Globo.

Entre os milhares de alunos que estudaram na 
escola, posso citar duas mulheres que hoje estão no 
meu Estado: uma é a esposa do Governador, Shéri-
dan Anchieta, e a outra é a Vice-Prefeita de Boa Vista, 
Suely Campos.

A Escola Estadual São José foi fundada em ou-
tubro de 1924, com o nome de Escola da Prelazia, 
com a direção dos Padres Beneditinos da Missão do 
Rio Branco. Em 1943, os padres passaram para as 
Madres Beneditinas a direção da igreja, com o nome 
de Colégio São José. 

Em 1940, ela foi registrada na seção de Estatísti-
ca Educacional e, em 1947, passou a ser chamada de 
Curso Primário São José pela Divisão de Educação. Em 
1947, Roraima já era Território Federal do Rio Branco, 
fundado pelo Presidente Getúlio Vargas.

Em 1949, o colégio passou a ser dirigido pelas 
irmãs missionárias da Consolata. Em 1972, foi deno-
minado de Unidade Integrada São José, ministrando 
o ensino de 1ª grau, hoje de 1ª a 4ª séries. Para aten-
der às exigências das turmas que aumentaram muito, 
a escola passou a funcionar no prédio da Diocese de 
Roraima, onde hoje é localizada, no centro de Boa Vis-
ta. Apenas em 1997, a escola passou a ser chamada 
Escola Estadual de Ensino Fundamental São José.

Apesar de não ter sido registrada no dia 19 de 
março, a escola adotou a data em homenagem a São 
José, de quem leva o nome.

Hoje, temos 676 alunos bem atendidos, atenden-
do ao ensino fundamental, da 1ª a 8ª séries. A Escola 
Estadual São José é uma das escolas mais disputadas 
na hora da matrícula em Boa Vista.

Parabéns a todos que fazem da Escola Estadual 
São José uma das melhores escolas de Roraima.

Senador Mão Santa, muito obrigado pela opor-
tunidade.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Ouvimos o Senador Augusto Botelho, do PT de Ro-
raima, tecendo comentários sobre a boa educação do 
seu Estado, a Escola Estadual São José.
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Estamos alternando. Agora, é uma liderança. 
Está aqui o Líder Senador Marcelo Crivella, do PRB, 
e representa o Rio de Janeiro.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sr. Presiden-
te, antes do Senador Marcelo Crivella, eu queria que 
respeitasse a lista dos inscritos, com todo o respeito ao 
Senador Marcelo Crivella, mas agradeço a V. Exª.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores, senhores te-
lespectadores da TV Senado, senhores ouvintes da 
Rádio Senado, Senador Nery, Senador Mercadante, 
Senador Colombo, Senador Suplicy, enfim, todos que 
estão aqui hoje presentes, nós, neste dia, temos mui-
to a comemorar.

Várias vezes, Sr. Presidente, estive aqui nesta 
tribuna reclamando, com justas razões, por que, a esta 
fase do nosso desenvolvimento econômico, Suplicy, 
num país que tem madeira, cimento, pólo petroquímico, 
que nos fornece tintas, vernizes, plásticos, borrachas, 
por que, numa terra de tamanha jazida de minério de 
ferro, temos aço, alumínio, mão-de-obra abundante, 
esperando ser treinada e empregada como um vigia 
aguarda pela aurora, por que o nosso povo ainda mora 
em favelas, em barracos?! 

O Presidente Lula, sensível a essa causa, hoje 
lançou um programa redentor de R$34 bilhões! O 
Brasil inteiro devia estar festejando, porque nunca ti-
vemos um programa habitacional de tamanha monta. 
Isso será o resgate de milhares, eu diria, centenas de 
milhares. Vou mais além: se essas casas tiverem em 
torno de 30m² ou um pouco mais, mais de um milhão 
de famílias, certamente...Trinta e cinco metros qua-
drados, então, vamos falar em um milhão de famílias 
vivendo em casas de 35m², o que é para nós uma no-
tícia auspiciosa. 

Há poucos dias, nós estávamos na reunião de 
Líderes com o Presidente da República e, naquela 
ocasião, discutíamos todos. Estava também o Senador 
Casagrande, estava o Senador Inácio Arruda e estava 
o Deputado, filho do Presidente desta Casa, o Zequi-
nha Sarney. E o Presidente, então, falou que estava 
estudando essa medida. E nós dissemos: “Presiden-
te, o senhor precisa implementar a energia solar”. E 
o Ministro Guido, na ocasião, disse: “Não, Presidente, 
isso é uma coisa muito cara”. Nós rebatemos: “Ministro 
Guido, não! Não é caro, não”. 

Nós já temos sistemas desenvolvidos pela Uni-
versidade de São Paulo, pela Sociedade do Sol em 
que um sistema modular pode ser feito pelo próprio 
usuário, cujo manual está na Internet e cujos direitos 

autorais foram cedidos pelos cientistas que desenvol-
veram esse método, gratuitamente, por R$400. Então, 
uma família pode colocar um dispositivo de energia 
solar para que aquecer sua água.

É claro que nós vamos ter também a indústria 
de chuveiro elétrico. E é importante lembrarmos que 
essa indústria é importante para o Brasil. É importan-
te, porque o chuveiro elétrico aquece a água da casa 
de um pobre e é uma ducha que custa R$30, R$40, 
R$50. É verdade também que os brasileiros chegam a 
casa – todos mais ou menos na mesma hora – e aca-
bam criando um pico de energia, por volta das sete, 
oito horas da noite. Na época de estiagem, isso pode 
acionar nossas termoelétricas, trazendo despesas e 
poluição ao meio ambiente. 

Agora, o chuveiro elétrico tem também uma gran-
de vantagem: economizar água. As pessoas, quando 
tomam banho de chuveiro elétrico, sabem que a água 
vem numa vazão menor, porque o contato dela com a 
parte elétrica que a aquece exige que essa água corra 
num volume menor.

Então, qual é o sistema ideal? É aquele que 
combina o chuveiro elétrico... Nós não vamos desem-
pregar ninguém na indústria de chuveiro elétrico, não 
vamos desempregar ninguém no comércio, em toda a 
cadeia produtiva do chuveiro elétrico, porque ele eco-
nomiza água; mas vamos colocar o aquecedor solar 
exatamente com o dispositivo de dimmer para medir a 
temperatura da água, que, estando aquecida, Senador 
Mão Santa, não vai acionar o chuveiro elétrico e ele 
não funcionará. A água aquecida pela energia solar 
passa pelo chuveiro sem, eu diria, fazê-lo funcionar, 
e assim nós temos economia não só de energia, mas 
também de água tratada.

Olha, Sr. Senador Mão Santa, peço a V. Exª só 
dois minutos, na generosidade franciscana de V. Exª, 
que está cotado para ser um dos candidatos à Pre-
sidência da República pelo clamor público. Aonde a 
gente vai...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Assim eu vou até aumentar: de dois minutos para 
vinte minutos.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Aonde a gente vai... Não, Sr. Presidente, estou sendo 
sincero. Não estou falando isso aqui com segundas in-
tenções. Na minha casa mesmo, a minha mãe...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Se eu fosse padre, eu queria ser Papa; se eu entras-
se no Exército, eu queria ser General. Eu quero ser 
Presidente da República. Estou preparado para isso. 
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Posso até não ser, mas, que estou mais preparado que 
o nosso Presidente Luiz Inácio, estou! 

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Aí, não concordo, Sr. Presidente, mas quero dizer 
que, lá, na minha casa, V. Exª...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Já tirou os meus votos!

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Lá, na minha casa, V. Exª tem o carinho devotado da 
minha mãe – já lhe falei isso várias vezes –, que lhe 
assiste, que o admira e que lhe tem apreço...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Mas não é questão de carinho, é questão de voto. Eu 
tenho o da sua mãe?

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Com certeza.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, para concluir, eu 
não quero me estender mais, hoje é um dia em que 
nós, brasileiros, temos razões para nos alegrarmos. 
Aos brasileiros que moram nas comunidades carentes, 
aqueles brasileiros que vivem num submundo, numa 
subvida de privações e opróbrios, aqueles mais de 
um milhão de conterrâneos meus da cidade do Rio 
de Janeiro, que, desde a Guerra do Paraguai, do re-
torno dos soldados, dos voluntários da Pátria, estão 
ocupando aquelas comunidades carentes em casas 
improvisadas e, muitas vezes, varridas pelas águas 
das chuvas, quero dizer que hoje o Presidente da Re-
pública tomou uma decisão importantíssima. Queira 
Deus que esses recursos também cheguem ao meu 
Estado – hão de chegar! –, à Baixada Fluminense, à 
região serrana, e que os prefeitos, todos eles, possam 
desenvolver grandes projetos. Que possamos ver, pelo 
solo do Estado do Rio de Janeiro e por todo o Brasil, 
as casas desse enorme programa de habitação, que 
nunca tivemos nesta Pátria. Vamos agora fazer jus a 
esta Nação, que é uma nação que tem todas as maté-
rias-primas para a construção civil. E certamente, Sr. 
Presidente, há de redimir, na nossa geração, o nosso 
povo da vida em barracos.

Parabéns, Senhor Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva! Que Deus ilumine seus caminhos! Que nós 
possamos tirar do papel e que, desses R$35 bilhões, 
não nos faltem nem um centavo. Que todas as em-
presas que participarem desse programa, que os ór-
gãos financiadores, que a Caixa Econômica – que o 
fiscalizará com o rigor que a lei nos impõe para que 
não haja nem corrupção, nem desvios, num programa 
tão bonito -, que todos os envolvidos possam ensejar 
o dia, a ensolarada manhã em que o nosso povo vai 

abrir a porta de uma casa digna e vai habitar com sua 
família em condições melhores.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Senador Crivella, inspirado em Cristo, que multiplicou 
os peixes e os pães, eu multipliquei o tempo. E também 
aproveito para convidá-lo como meu ministro. E vamos 
fazer aquele programa Bolsa Cimento.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Com a palavra, o Senador – estamos alternando, 
agora um Senador inscrito – João Pedro.

O Senador João Pedro é da base do Governo, do 
Partido dos Trabalhadores e representa aqui o Esta-
do do Amazonas. Ele está substituindo o Ministro dos 
Transportes, um dos bons ministros deste Brasil.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente Mão Santa, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, 
também como o Senador Crivella, assisti, hoje à tarde, 
no início desta sessão, à Senadora Ideli abordar o lan-
çamento desse programa pelo nosso Presidente Lula 
no Itamaraty na manhã de hoje. Pela primeira vez, o 
Presidente Lula anunciou um programa no Itamaraty, 
por conta da reforma do Palácio do Planalto. Sr. Pre-
sidente Mão Santa, é de um significado muito grande 
esse programa, e quero, nestes primeiros minutos, 
falar do seu aspecto social.

O programa é destinado à construção de um mi-
lhão de habitações, de um milhão de casas. É claro 
que isso é motivo de alegria, porque não há – e esta é 
minha opinião – maior chaga nesse processo econô-
mico e social que o Brasil vive do que a pobreza. No 
Brasil e no mundo, não há a opção de se viver pobre, 
sem água, sem casa, sem terra, sem crédito, sem es-
cola, sem saúde pública; essa não é uma opção. São 
processos excludentes, processos sociais, processos 
políticos, processos econômicos que impõem pobrezas 
dramáticas. O Brasil, que está entre as dez maiores 
economias do mundo, precisa ter esse olhar, precisa 
assumir o compromisso de diminuir as desigualdades 
entre seu povo. O Brasil é um País rico. Qualquer jovem 
ou qualquer criança conhecem hoje as potencialida-
des das nossas riquezas. Mas, meu companheiro de 
Amazônia, Senador José Nery, há um muro invisível, 
há um apartheid que impõe pobrezas dramáticas a 
parcelas significativas do nosso povo.

É por isso que, antes de destacar a ação, o pro-
jeto do Governo lançado nesta manhã, neste dia, da 
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construção de casas, quero dizer da minha alegria por 
ser parte deste Governo, por ser do PT. Quero dizer 
da minha alegria de ver que casas serão construídas 
para as populações que recebem menos de dez sa-
lários mínimos. O programa é destinado àqueles que 
recebem até dez salários mínimos. Este é o primeiro 
destaque que faço: o cidadão que ganha um salário 
mínimo vai ter acesso à Caixa Econômica, vai ter 
acesso à sua casa. Esse é um projeto que beneficia as 
pessoas que ganham até dez salários mínimos. Que 
coisa bonita! E o que ganha até três salários mínimos 
é o foco dessa ação. Veja só que o cidadão que ganha 
até três salários mínimos vai ter acesso a essa política 
da construção de casas.

Quero registrar aqui as tipologias das casas. Há 
a tipologia da casa térrea e a tipologia do apartamento, 
denominada Tipologia 2. A área da casa térrea será 
de 35m² – esta é a área da unidade –, e a área interna 
é de 32m². O que haverá nessa casa que será finan-
ciada pela Caixa Econômica Federal? Sr. Presidente, 
a casa terá os seguintes compartimentos: uma sala, 
uma cozinha, um banheiro, dois dormitórios, uma área 
externa com tanque. O piso será de cerâmica na co-
zinha e no banheiro e será cimentado no restante. O 
revestimento será de alvenaria, e azulejo será coloca-
do nas paredes hidráulicas e no boxe. Haverá reboco 
interno e externo, com pintura de PVA no restante. O 
forro será uma laje de concreto, ou será forro de ma-
deira ou de PVA. A cobertura será feita com telha cerâ-
mica. Quanto às esquadrias, as janelas serão de ferro 
ou de alumínio, e as portas, de madeira. A dimensão 
dos compartimentos será compatível com o mobiliário 
mínimo. O pé direito, na cozinha e no banheiro, será 
de 2,2m e, no restante da casa, será de 2,5m. Com 
relação às instalações hidráulicas, o número de pon-
tos será definido, com medição independente. Quan-
to às instalações elétricas, o número de pontos será 
definido, com especificação mínima de materiais. O 
aquecimento será solar térmico, com instalação de kit 
completo. O passeio será de meio metro no perímetro 
da construção, com uma calçada.

Sr. Presidente, essa é a casa popular para o povo 
que não tem casa. É o encontro da cidadania, é um 
encontro de uma ação de governo com a esperança, é 
um encontro de uma ação de governo com a dignida-
de. Qual trabalhador, qual brasileiro ou brasileira, qual 
criança que não sonha com sua casa, com seu teto?

É um dia para comemorarmos, sim, porque essa 
ação bate no desejo, no sonho de milhões de brasilei-
ros que vivem de forma precária. Em Manaus, a capital 

do meu Estado, uma cidade com dois milhões de habi-
tantes, Sr. Presidente, conheço, em bairros populares, 
quartos onde vivem duas famílias. Em quartos peque-
nos de madeira na minha Manaus, vivem um casal e 
quatro ou cinco filhos, vivem famílias com filhos casa-
dos, já com outras famílias. Então, esse é um progra-
ma que quero compartilhar aqui. Quero congratular-me 
com a alegria de milhões de brasileiros.

Presentes no ato estavam Ministros do Governo. 
Essa é uma ação imediata. As casas, esses programas 
terão início imediatamente. Evidentemente, essa não é 
uma ação apenas do Governo Federal, pois esse pro-
grama foi construído com a participação de prefeitos, 
de todos os governadores, nas regiões metropolitanas. 
Espero que os prefeitos e os governadores elaborem 
projetos para que o financiamento das casas possa 
sair imediatamente.

Esse programa é o encontro da esperança com 
o povo trabalhador excluído que precisa de moradia. O 
Presidente Lula foi claro: não é um projeto para 2010. 
É um programa, é um recurso, são R$34 bilhões des-
tinados para essa ação.

É evidente que precisamos dar celeridade ao pro-
grama, na superação de gargalos. Por exemplo, quanto 
à terra pública, é preciso uma ação rápida para que a 
terra pública seja passada para o patrimônio da pre-
feitura e para que, imediatamente, haja a construção 
das casas. Ou seja, a questão fundiária não pode ser 
um gargalo impeditivo.

E a definição dos projetos? Espero, sinceramen-
te, que os Governadores possam dar qualidade aos 
projetos no sentido de definir áreas onde as casas 
poderão ser construídas, obedecendo, evidentemen-
te, ao critério urbanístico de cada cidade, respeitando 
a questão ambiental. Não podemos fazer casas de 
qualquer jeito. É preciso empregar corretamente es-
ses recursos, para que o cidadão brasileiro possa ter 
sua habitação.

O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Permita-me um 
breve aparte, Senador João Pedro?

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Quero 
parabenizar o Governo Lula, mas também quero pa-
rabenizar os movimentos populares no Brasil, que, ao 
longo desses últimos anos, levantaram essas bandeiras. 
O Movimento Nacional pela Moradia é um movimento 
popular que se fez presente, e seu representante falou 
no ato do lançamento do programa. É uma conquista 
do Presidente Lula, que merece aplausos, mas também 
é uma conquista do povo brasileiro ter sua habitação, 
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ter uma casa com qualidade. Isso melhora a qualidade 
de vida do nosso povo.

Concedo um aparte ao Senador José Nery.
O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Senador João 

Pedro, ao mesmo tempo em que quero me congratu-
lar com V. Exª pelo entusiasmo no anúncio das medi-
das que compõem o Plano de Habitação Popular, no 
qual o Governo anuncia a construção de um milhão 
de casas populares no Brasil, quero dizer que ficarei 
acompanhando esse processo, na torcida, para que, de 
fato, essas medidas sejam implementadas. Não que-
ro ser pessimista. Porém, quero lembrar que, há três 
anos e meio, a Vale do Rio Doce, junto com o Gover-
no Federal, anunciou a construção de trinta mil casas 
populares no meu Estado, o Pará, que, como V. Exª 
conhece muito bem, é um Estado da Amazônia que 
enfrenta o drama das favelas, das ocupações urbanas 
de maneira ampla. Hoje, isso não ocorre apenas nos 
grandes Municípios, nas regiões metropolitanas, mas 
também nos pequenos Municípios. Há ocupações por 
todo o Estado do Pará e um forte movimento de luta 
pela moradia. Das trinta mil casas populares anun-
ciadas pelo Governo e pela Vale do Rio Doce, falta 
construir a primeira! Espero e torço para que não seja 
assim agora, com o programa de um milhão de casas. 
Quero, sim, apoiar toda iniciativa que venha garantir 
casas, residências dignas ao nosso povo, mas acho 
importante, como forma de controle social sobre esse 
programa, que os movimentos sociais de luta pela 
moradia constituam, em cada Estado, um comitê de 
acompanhamento das obras.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Haverá 
um comitê gestor com a participação da sociedade 
civil.

O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Deve haver um 
comitê de acompanhamento das obras que, a cada mês, 
divulgue para a sociedade quantas casas populares 
estão sendo construídas dentro do programa, para que 
a sociedade possa acompanhar e ter a exata noção da 
implementação do programa. O anúncio feito com toda 
a pompa há três anos e meio em Brasília e, depois, no 
Estado do Pará de construção de trinta mil casas popu-
lares significou uma enorme frustração, o que espero 
não aconteça com o programa agora anunciado pelo 
Presidente Lula, pelo Governo Federal. Espero que 
isso não aconteça. Torço pelo programa, porque o povo 
tem a ele direito. Esse não é um presente, mas, sim, 
um direito, e, se é direito, temos de fazer com que se 
torne realidade. Agradeço a V. Exª e o parabenizo pelo 
seu entusiasmo. Mas continuaremos juntos, cobrando 

resultados e acompanhando o processo, para que isso 
verdadeiramente aconteça. Muito obrigado.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Vamos 
cobrar.

Serei rápido, Sr. Presidente Mão Santa. Quero di-
zer que o Brasil tem um déficit de 7,2 milhões de casas. 
Esse é um programa de construção de um milhão de 
moradias, que não é tudo, mas que é um avanço sig-
nificativo. E vou acompanhar o processo não só com 
entusiasmo, mas com o compromisso de que isso sirva 
para melhorar a vida de milhões de trabalhadores que 
precisam de casa para ter uma vida digna.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– O Senador Mário Couto disse à nossa Secretaria 
Executiva que queria estar no plenário com a leitura 
deste documento. Ontem, em sessão presidida pelo 
Presidente da Casa, Senador José Sarney, eu era o 1º 
Secretário e li o requerimento do nosso companheiro 
Mário Couto, pedindo uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) para apurar irregularidades cometidas 
no Departamento Nacional de Infraestrutura de Trans-
portes (Dnit). Li o requerimento e sua justificativa. O 
documento contava com trinta assinaturas, mas, até 
meia-noite, ele foi alterado – isso é do Regimento Inter-
no –, pois quatro dos que o haviam assinado retiraram 
sua assinatura. O documento está aqui.

A Mesa Diretora é fiel a todas as liberdades do 
Senado.

Assim, com referência ao Requerimento nº 277, 
de 2009, do Senador Mário Couto e de outros Senho-
res Senadores, lido na sessão de ontem, de criação 
de Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar as 
causas, condições e responsabilidades relacionadas 
aos graves problemas verificados na contratação de 
serviços, de obras, de processos licitatórios, de convê-
nios, entre outras irregularidades praticadas pelo De-
partamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes 
(Dnit), a Presidência comunica ao Plenário que, nos 
termos do art. 244 do Regimento Interno, foram retira-
das quatro assinaturas antes de sua publicação.

Dessa forma, como as assinaturas remanescen-
tes no referido Requerimento não alcançam o número 
mínimo de subscritores exigido regimental e constitu-
cionalmente, a Presidência determina sua remessa 
ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Convidamos para usar da palavra como Líder o Se-
nador José Nery, do PSOL, ao tempo em que quero 
cumprimentá-lo pelo êxito de hoje, ao fazer uma ho-
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menagem especial à Campanha da Fraternidade, a 
Dom Hélder Câmara. Foi uma solenidade de grande 
repercussão para orientar nosso País.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Como Líder. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Mão Santa – a quem agrade-
ço essa referência à sessão especial promovida hoje 
pelo Senado Federal em homenagem à Campanha da 
Fraternidade e os seus 45 anos de existência –, Srs. 
Senadores, Srªs. Senadoras, meu pronunciamento é 
parte integrante da resolução política do diretório na-
cional do PSOL (Partido Socialismo e Liberdade).

O diretório nacional do PSOL, reunido nos dias 20 
e 21 de março passado, refletindo sobre o agravamen-
to da crise econômica mundial, aprovou a resolução 
política da qual destaco alguns trechos, e ao final, Sr. 
Presidente, vou solicitar a V. Exª a publicação na ínte-
gra deste pronunciamento, que retrata as definições, 
decisões e orientações políticas para a conjuntura 
emanadas do nosso diretório nacional.

A crise econômica mundial chegou com força ao 
Brasil. Os dados divulgados sobre a queda do PIB mos-
tram que a crise, que atinge as principais economias 
capitalistas do mundo, já chegou ao País e é uma das 
mais graves da história.

O Governo Lula errou fragorosamente ao não 
prever os impactos imediatos da crise sobre os brasi-
leiros. Primeiro, Lula falou em “marolinha”, agora tem 
subestimado seus efeitos. Todas as previsões foram 
desmentidas pelos fatos e o Governo toma iniciativas 
que beneficiam os capitalistas, enquanto o povo amar-
ga o aumento do desemprego e da miséria.

Se alguém ainda tinha dúvidas, a queda do PIB 
em 3,9%, a retração do consumo das famílias em 2%, 
a queda dos investimentos em 9,6%, fica claro que o 
próprio Governo continua subestimando o impacto da 
crise econômica e mantém o mesmo modelo econômico 
que torna o País mais vulnerável aos seus impactos.

A onda de desemprego começou forte em dezem-
bro com o anúncio de 654 mil demissões. Os efeitos 
imediatos foram sentidos nos setores mais vulneráveis 
da força de trabalho, como as mulheres, os negros e 
os jovens, como apontaram os dados do IBGE de de-
missões concentradas nessas faixas da população. 
Mas o ano começou com demissões em empresas 
reconhecidas e, nos últimos meses, se estendeu para 
empresas de ponta, como foi o caso das 4.270 demis-
sões na Embraer.

O PSOL apoiou e vem apoiando todas as lutas 
contra as demissões e se fez presente tanto nas as-

sembléias da Embraer, para prestar solidariedade aos 
trabalhadores da empresa, como tem agido para am-
pliar politicamente o fato.

É bom lembrar, Sr. Presidente, que encaminhei 
ao Senador Dornelles, Presidente da Comissão de 
Acompanhamento da Crise Econômica e da Empre-
gabilidade, um ofício solicitando que, dentre as ativi-
dades da Comissão, fosse realizada uma audiência, 
convidando o presidente da Embraer, o presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos, a Federação dos Traba-
lhadores Metalúrgicos e as centrais sindicais, sobre 
esse caso emblemático das demissões na Embraer, 
uma empresa presente em várias partes do mundo, 
com subsidiárias, subsedes em várias partes do mun-
do, lucrativa, com mais de 23 mil trabalhadores em-
pregados. Então, solicitei que pudesse a Comissão 
do Senado ouvir a Embraer, especialmente porque é 
fundamental a ação de todos – do Senado Federal, da 
Câmara dos Deputados, do movimento sindical – no 
sentido da readmissão dos trabalhadores demitidos 
recentemente.

Outro aspecto importante a ser ressaltado, Sr. 
Presidente, é que a diminuição dos juros, pelo Banco 
Central, da ordem de apenas 1,5%, mostra o quanto a 
ortodoxia neoliberal comanda a política econômica do 
Governo Lula e mantém os juros nas alturas, quando 
todos os países do mundo os reduzem. Isso mostra 
que os bancos ditam regras e reagem ferozmente a 
qualquer possibilidade de perda e o Governo adota a 
linha da “menor resistência”, entregando na prática a 
definição da taxa de juros nas mãos do capital finan-
ceiro. Contra todas as evidências em contrário, o Brasil 
continua o campeão dos juros altos no mundo, mesmo 
comparado às economias em situação pior e que bai-
xaram os juros numa proporção bem maior.

O Governo Lula não se prepara para os impactos 
da crise com medidas efetivas como a queda subs-
tantiva da taxa de juros, a diminuição do superávit 
primário para ampliar os gastos nas áreas sociais ou 
um giro na política econômica neoliberal. E trabalha 
com o falso pressuposto de que o País está mais pre-
parado para enfrentá-la e terá reflexos menores que 
os das economias capitalistas centrais. Isso faz com 
que o modelo econômico neoliberal seja mantido em 
suas premissas principais, como a alta taxa de juros, 
a dívida pública como corolário de nossa dependência 
e o câmbio sobrevalorizado.

Sr. Presidente, a resolução do PSOL faz uma 
dura crítica à criminalização dos movimentos sociais, 
à perseguição contra o delegado Protógenes Queiroz 
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e à defesa – entre as ações conservadoras – de pro-
postas de reforma política e partidária que tratam de 
restringir os espaços dos partidos políticos de esquer-
da, especialmente os partidos menores – menores no 
tamanho, mas honrados pela sua plataforma em defesa 
do nosso povo e do nosso País. 

Nessa onda de criminalização dos movimentos 
sociais, a perseguição ao MST pelo Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul, com o fechamento de escolas 
conveniadas com o movimento, é um bom retrato do 
que acontece no País hoje. Neste momento, o PSOL se 
solidariza com o Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra e com outros movimentos do campo que 
têm sido criminalizados, e reafirma seu compromisso 
com a luta pela reforma agrária. 

O PSOL também é vítima da ofensiva conserva-
dora que visa destruir qualquer iniciativa à esquerda no 
espectro político. Nossa companheira Luciana Genro 
é atacada porque vem defendendo a punição dos cri-
mes de corrupção no Estado do Rio Grande do Sul, 
governado pela Srª Yeda Crusius, do PSDB.

Também, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
são várias as ações, as manifestações das autorida-
des do Judiciário brasileiro para condenar, para crimi-
nalizar os movimentos sociais com atitudes, falas e 
pronunciamentos, os quais repudiamos com grande 
veemência.

Outra questão importante, Sr. Presidente, diz res-
peito às alternativas que disputarão as saídas para a 
crise, o que exige do PSOL a apresentação de uma 
plataforma e a construção de uma alternativa política. 
A questão a ser respondida é como fazer isso e qual a 
tática necessária para enfrentar essa conjuntura. 

O PSOL tem tomado iniciativas em várias frentes 
e alcançado visibilidade no cenário político. O partido 
já afirmou sua imagem de combate à corrupção. Fo-
ram do PSOL as principais iniciativas nesse terreno, 
em termos de iniciativa de partido político. A ação da 
bancada do PSOL gerou uma forte pressão da opinião 
pública pela transparência na verba indenizatória da 
Câmara, como foi o caso do Deputado Edmar Morei-
ra. Foi a ação do PSOL do Rio Grande do Sul que fez 
com que houvesse a revelação de esquemas de cor-
rupção no Governo de Yeda Crusius. O PSOL tem-se 
somado à linha de frente da defesa da apuração na 
operação Satiagraha e pela prisão imediata do ban-
queiro Daniel Dantas...

(Interrupção do som.)

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Mais cinco 
minutos, Sr. Presidente, por favor, para que eu possa 
concluir: ...pela prisão imediata do banqueiro Daniel 
Dantas, em defesa do trabalho do delegado Protóge-
nes Queiroz. 

Por falar na perseguição ao delegado Protógenes 
Queiroz, hoje, tivemos uma reunião em meu gabinete, 
com a presença dos Senadores Eduardo Suplicy, Inácio 
Arruda, Pedro Simon e vários Srs. Deputados Federais 
– Ivan Valente, Luciana Genro, Deputada Janete Ca-
piberibe, Deputado Antonio Carlos Biscaia –, em que 
tomamos a deliberação de emitir uma nota pública nos 
solidarizando com o delegado Protógenes, apoiando o 
seu trabalho à frente da operação Satiagraha.

Ao mesmo tempo em que manifestamos nossa 
estranheza com o inquérito que vem sendo realizado 
no âmbito da própria Polícia Federal para apurar pos-
sível desvio de conduta do delegado Protógenes na 
realização do inquérito policial da operação Satiagraha, 
manifestamos a nossa indignação com o fato de que 
o objeto principal daquela investigação era apurar os 
crimes do Sr. Daniel Dantas, mas, infelizmente, o que 
estamos vendo é que aquele que comandou a opera-
ção de investigação corre o risco de ir para a cadeia 
no lugar dos criminosos. Isso é inaceitável. Por isso, 
estamos elaborando uma nota pública, que, creio, da-
qui a pouco será...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.) 

(Interrupção do som.)

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – ...lida, neste 
plenário, pelo Senador Eduardo Suplicy.

Falando ainda, Sr. Presidente, de outras iniciati-
vas do PSOL nessa conjuntura, lembramos que foi do 
nosso companheiro, Deputado Federal Ivan Valente, a 
iniciativa de propor a CPI da Dívida Pública, que realizou 
uma importante atividade no Fórum Social Mundial em 
Belém. Foi um importante pontapé para uma campanha 
mais ampla que vise a instalar, efetivamente, a CPI e 
mostrar para os trabalhadores e a opinião pública a 
necessidade de se abrir a caixa preta da dívida pública 
no Brasil. Os números são incontestáveis e mostram 
que a sangria nos recursos nacionais continua. Em 
2008, somente em juros e amortizações foram gastos 
R$282 bilhões, o que significa...

(Interrupção do som.)

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – ...30,6% do 
orçamento do País. Se juntássemos tudo aquilo que foi 
gasto com educação (2,57%), saúde (4,81%), habita-
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ção (0,02%), saneamento (0,05%), segurança pública 
(0,59%), não chegaríamos nem a um terço do mon-
tante gasto com a dívida.

Sr. Presidente, fazemos, neste momento, uma 
conclamação a todos os movimentos sociais, ao mo-
vimento sindical, ao movimento estudantil, aos movi-
mentos populares, para se integrarem, em todo o País, 
às manifestações que ocorrerão no próximo dia 30 de 
março, uma segunda-feira, dia nacional de lutas em 
defesa do emprego, pela apuração e esclarecimento 
da dívida pública de nosso País, em apoio e contra a 
criminalização dos movimentos sociais, para o enfren-
tamento da crise, preservando o direito às conquistas 
dos trabalhadores, sem destinação de recursos públi-
cos, porque... o que nós temos visto? Recursos públicos 
para salvar grandes bancos e empreiteiras.

Nesse sentido, Sr. Presidente, é oportuno me 
referir aqui à operação Castelo de Areia, desenca-
deada hoje pela Polícia Federal. Segundo matéria de 
vários jornais...

(Interrupção do som.) 

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – ...mais espe-
cificamente matéria da revista Época, que denuncia 
que, ao realizar aquela operação na empresa Camar-
go Correia, foram presos quatro de seus diretores, e 
traz ligações, inclusive, com a própria Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Na matéria 
da revista Época, afirmam que a operação identificou 
doações ilegais para quatro partidos políticos: para o 
PMDB, PSDB, DEM e PPS. 

As doações para campanhas, desde que regis-
tradas, são lícitas. Porém, se comprovadas doações 
ilegais não registradas...

(Interrupção do som.) 

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – ...como de-
nuncia a matéria... Eu creio que essa é uma importan-
te questão a ser esclarecida, e, é claro, esperamos a 
palavra de esclarecimento das lideranças dos partidos, 
porque uma acusação dessa magnitude merece, sem 
dúvida, os esclarecimentos para a opinião pública na-
cional. É claro que nós esperamos obtê-los, se não 
hoje, nesses dias, porque a operação da Polícia Federal 
sinaliza, fala e denuncia essa possível existência de 
doação ilegal para partidos e campanhas eleitorais. 

Portanto, Sr. Presidente, como é impossível ler 
toda a resolução do PSOL no tempo concedido à Li-
derança, apesar da benevolência de V. Exª, que já me 
concedeu pelo menos mais seis ou sete minutos além 

do tempo, quero, então, solicitar a V. Exª que seja pu-
blicado integralmente o meu pronunciamento, para que 
fique registrada nos Anais desta Casa a posição deste 
novo partido, que apenas começa a sua caminhada, e 
que está plantando suas sementes. São sementes de 
esperança de um Brasil mais justo, em que a política 
não seja sinônimo de corrupção, mas, antes, motivo 
de participação e felicidade para todos, num enorme 
desafio de construir uma alternativa socialista, uma al-
ternativa de esquerda para os trabalhadores e o povo 
explorado do nosso País e para todas as camadas 
médias da população, onde todos possam, enfim, ter 
acesso e direito ao pão, ao ter e ao saber como parte 
do projeto de cidadania, de direitos humanos garantidos 
e proclamados. E que seja não apenas uma idéia, uma 
proclamação, que seja, efetivamente, a afirmação do 
sonho do país que todos nós queremos construir. 

Muito obrigado, Sr. Presidente; muito obrigado, 
Srªs e Srs. Senadores.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR JOSÉ NERY.

O SR. JOSE NERY(PSOL – PA. Sem apanha-
mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Se-
nadores, o Diretório Nacional do PSOL, reunido nos 
dias 20 e 21 de março passado, refletindo sobre o 
agravamento da crise econômica mundial, aprovou a 
seguinte resolução política que passo a ler.

A crise econômica mundial chegou com força 
ao Brasil. Os dados divulgados sobre a queda do PIB 
mostram que a crise, que atinge as principais econo-
mias capitalistas do mundo, já chegou ao país e é uma 
das mais graves da história.

O governo Lula errou fragorosamente ao não 
prever os impactos imediatos da crise sobre os brasi-
leiros. Primeiro Lula falou em “marolinha”, agora tem 
subestimado seus efeitos. Todas as previsões foram 
desmentidas pelos fatos e o governo toma iniciativas 
que beneficiam os capitalistas enquanto o povo amarga 
o aumento do desemprego e da miséria.

Se alguém ainda tinha dúvidas, a queda do PIB 
de 3,9%, a retração do consumo das famílias em 2%, 
a queda dos investimentos em 9,6%, fica claro que o 
próprio governo continua subestimando o impacto da 
crise econômica e mantém o mesmo modelo econômico 
que torna o país mais vulnerável aos seus impactos.

A onda de desemprego começou forte em dezem-
bro com o anúncio de 654 mil demissões. Os efeitos 
imediatos foram sentidos nos setores mais vulneráveis 
da força de trabalho, como as mulheres, os negros e 
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os jovens, como apontaram os dados do IBGE de de-
missões concentradas nessas faixas da população. 
Mas, o ano começou com demissões em empresas 
reconhecidas e nos últimos meses se estendeu para 
empresas de ponta, como foi o caso das 4270 demis-
sões na EMBRAER.

O PSOL apoiou e vem apoiando todas as lutas 
contra as demissões e se fez presente tanto nas as-
sembléias da EMBRAER para prestar solidariedade 
aos trabalhadores da empresa, como tem agido para 
ampliar politicamente o fato. Foi a bancada do PSOL 
que pautou a audiência com o presidente Lula e a 
audiência pública na Câmara. O caso da EMBRAER 
mostra que no espectro político-partidário, para além 
da luta sindical, é o PSOL que tem as melhores con-
dições de se apresentar como uma alternativa de es-
querda para os trabalhadores.

A diminuição dos juros pelo Banco Central, da 
ordem de 1,5%, mostra quanto a ortodoxia neoliberal 
comanda a política econômica do governo Lula e man-
tém os juros nas alturas, quando todos os países do 
mundo os reduzem. Isso mostra que os bancos ditam 
regras e reagem ferozmente a qualquer possibilidade 
de perda e o governo adota a linha da “menor resis-
tência”, entregando na prática a definição da taxa de 
juros nas mãos do capital financeiro. Contra todas as 
evidências em contrário o Brasil continua o campeão 
dos juros altos no mundo, mesmo comparado às eco-
nomias em situação pior e que baixaram os juros numa 
proporção bem maior.

O governo Lula não se prepara para os impactos 
da crise com medidas efetivas como a queda subs-
tantiva da taxa de juros, a diminuição do superávit 
primário para ampliar os gastos nas áreas sociais ou 
um giro na política econômica neoliberal. E trabalha 
com o falso pressuposto que o país está mais prepa-
rado para enfrentá-la e terá reflexos menores que as 
economias capitalistas centrais. Isso faz com que o 
modelo econômico neoliberal seja mantido em suas 
premissas principais como a alta taxa de juros, a dívi-
da pública como corolário de nossa dependência e o 
câmbio sobrevalorizado.

O governo Lula atende às pressões dos seto-
res dominantes para responder à crise. De concreto 
só operou medidas para salvar bancos, montadoras 
e empreiteiras. E não protege os trabalhadores e os 
mais prejudicados com a crise, que perderam seus 
empregos e têm seus salários rebaixados.

Isso tem levado o governo a respostas inseridas 
no modelo econômico ditado pelos interesses do capi-

tal. Quando adota uma política de despejar recursos do 
Estado na economia o faz a partir da pressão daqueles 
mesmos setores que tiveram altos lucros no passado 
e participaram da especulação financeira. Os bancos 
pressionam para não pagarem os custos da crise que 
eles mesmos desencadearam e são atendidos através 
da liberação do compulsório, da redução de impostos 
e da política de juros extorsivos do Banco Central. O 
agronegócio pressiona e é agraciado com políticas de 
proteção aos exportadores. As montadoras tiveram 
lucros altíssimos no passado, estão capitalizadas a 
ponto de enviarem 11 bilhões de remessas de lucro ao 
exterior para compensar as dificuldades das matrizes, 
desencadeiam demissões e férias coletivas e o gover-
no ainda despeja recursos sem nenhuma contrapar-
tida social ou garantia do emprego. Enquanto isso os 
governos Lula e Serra despejaram 8 bilhões de reais 
em ajuda para as montadoras. Ou seja, o governo e 
os trabalhadores brasileiros passaram a financiar os 
prejuízos das matrizes no exterior.

Nesta conjuntura, marcada pela crise econômica, 
a direita conservadora capitaneada pelo PSDB e DEM, 
mas com a sustentação de “parapartidos” na imprensa 
burguesa e até mesmo na Justiça resolveu desenca-
dear uma ofensiva sobre os setores populares e de 
esquerda e sobre tudo aquilo que possa representar 
contrariedade com seus interesses. Segue a mesma 
lógica o posicionamento do Jornal Folha de São Pau-
lo em caracterizar o período da ditadura militar como 
“ditabranda”. O governo Lula e o bloco de sustentação 
do governo, encabeçados pelo PT faz o mesmo jogo 
da velha direita e aceita estes ataques, quando não é 
protagonista direto dos mesmos, a exemplo das decla-
rações de Lula contra o MST, da perseguição contra o 
delegado Protógenes Queiroz e a defesa de propostas 
de reforma partidária que tentam restringir o espaço 
dos partidos políticos de esquerda

Foi isso que esteve por trás da ofensiva de crimi-
nalização dos movimentos sociais, cuja perseguição do 
MST pelo governo do RS, com o fechamento de esco-
las conveniadas com o movimento, é um retrato. Neste 
momento, o PSOL se solidariza com o Movimento dos 
Trabalhadores Sem-Terra e com outros movimentos 
do campo que têm sido criminalizados e reafirma seu 
compromisso com a luta pela reforma agrária.

A ofensiva conservadora da qual a direção do PT 
faz parte, além da velha direita, também procura crimi-
nalizar o delegado Protógenes Queiroz, cuja finalidade 
principal é desmoralizar a Operação Satiagraha e salvar 
o banqueiro Daniel Dantas. Isso fez ressuscitar a CPI 
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dos Grampos que de nenhum indiciado se transformou 
na CPI da Operação Satiagraha. Isso é uma comple-
ta inversão de valores que liberta corruptos e acusa 
servidores públicos por sua ação. O PSOL também se 
solidariza com o delegado Protógenes Queiroz, o Juiz 
Fausto de Sanctis e o Procurador Rodrigo de Grandis 
e exige a prisão imediata de Daniel Dantas, já decre-
tada pela justiça e ainda não cumprida.

O PSOL também é vítima da ofensiva conser-
vadora que visa destruir qualquer iniciativa à esquer-
da no espectro político. Nossa companheira Luciana 
Genro é atacada pelo PSDB porque, cumprindo seu 
dever, revelou graves denúncias de corrupção sobre o 
governo de Yeda Crusius. E nosso companheiro Chico 
Alencar, sob o qual não pesa nenhuma irregularidade, 
vem sendo atacado por sua trajetória de transparência 
e ética na política. O PSOL não se calará e reafirma o 
apoio aos nossos parlamentares que sofrem ataques 
da direita conservadora.

A crise econômica abre um novo cenário a ser 
respondido pelo PSOL. A primeira questão diz respeito 
ao debate político. As cartilhas da doutrina neoliberal 
foram rasgadas pelo mundo afora nos vultosos recursos 
que os Estados capitalistas despejaram para salvar o 
setor financeiro. Tratou-se de uma intervenção estatal 
totalmente pragmática para socorrer o sistema, para 
que não vá à bancarrota. Mas, se abriu no imaginário 
popular e no debate político a idéia de que é bom o 
Estado intervir na economia, ao contrário do que os 
neoliberais preconizavam. A retomada do papel do Es-
tado e a questão das estatizações voltaram à ordem 
do dia. E os setores populares e progressistas devem 
travar um forte embate ideológico, assentado em vá-
rias experiências na América Latina, pois do contrário 
essas intervenções serão apenas destinadas a socia-
lizar os prejuízos e salvar o capital.

A segunda questão diz respeito às alternativas 
que disputarão as saídas para a crise, o que exige do 
PSOL a apresentação de uma plataforma e a constru-
ção de uma alternativa política. A questão a ser res-
pondida é como fazer isso e qual a tática necessária 
para enfrentar esta conjuntura.

O PSOL tem tomado iniciativas em várias frentes 
e alcançado visibilidade no cenário político. O Partido 
já afirmou sua imagem de combate à corrupção. Fo-
ram do PSOL as principais iniciativas nesse terreno. A 
ação da bancada do PSOL gerou uma forte pressão da 
opinião pública pela transparência na verba indeniza-
tória da Câmara, como foi o caso do deputado Edmar 
Moreira (DEM). Foi ação do PSOL/RS a revelaçao de 

esquemas de corrupção no governo Yeda Crusius. O 
PSOL tem se somado à linha de frente da defesa da 
apuração na operação Satiagraha e pela prisão do 
banqueiro Daniel Dantas, em defesa do trabalho do 
delegado Protógenes Queiroz.

Mas, é no campo da crise que a ação do Partido 
deve ter maior impacto, a exemplo das importantes 
iniciativas em relação aos trabalhadores demitidos da 
EMBRAER e ao projeto contra o desemprego.

Foi o PSOL, a partir de uma iniciativa do nosso 
companheiro Ivan Valente, que propôs a CPI da Dívida 
Pública. A atividade realizada no Fórum Social Mundial 
foi um importante pontapé para uma campanha mais 
ampla que vise instalar efetivamente a CPI e mostrar 
para os trabalhadores e a opinião pública a necessidade 
de abrir a caixa preta da dívida no Brasil. Os números 
são incontestáveis e mostram que a sangria dos recur-
sos nacionais continua. Em 2008, somente em juros 
e amortizações foram gastos R$ 282 bilhões, o que 
significa 30,6% do orçamento do país. Se juntássemos 
tudo aquilo que foi gasto com educação (2,57%), saú-
de (4,81%), habitação (0,02%) saneamento (0,05%), 
segurança pública (0,59%) não chegaríamos nem a 
um terço do montante gasto com a dívida.

A questão da dívida pública assumirá relevância 
ainda maior, resultado da crise, pois com a redução 
da arrecadação de impostos e isenções haverá uma 
forte pressão dos recursos do Estado que ampliará 
sua dívida. O governo não pode continuar destinando 
quase metade do orçamento em pagamentos de juros, 
amortizações e rolagem da dívida.

Esta iniciativa do PSOL vem conquistando a ade-
são do MST, de setores da Igreja, Pastorais Sociais, do 
movimento sindical, de economistas, nas universida-
des. Mas, é preciso que o PSOL esteja à frente de uma 
campanha pela instalação imediata da CPI da Dívida. 
Sua efetivação só ocorrerá se conseguirmos organi-
zar, em conjunto com outros setores, uma mobilização 
da sociedade pela sua instalação. A CPI além de ser 
uma resposta efetiva para a crise, possibilita ao PSOL 
se articular com setores combativos dos movimentos 
sociais e nos conecta com as ações mais progressi-
vas na América Latina, como o processo de auditoria 
da dívida do Equador.

Isso abre o debate sobre como as forças de esquer-
da, socialistas e do campo progressista devem enfrentar 
a crise. Abre espaço para a discussão de alternativas e 
se amplia a audiência para nossas teses. O PSOL deve 
ser protagonista na ampliação da unidade entre os tra-
balhadores. O lema “unidade com todos aqueles que 
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lutam” deve orientar a ação partidária nesse período e 
deve guiar também a ação do PSOL no movimento sindi-
cal, popular e estudantil. O PSOL já tem a marca da luta 
contra a corrupção, o que deve continuar a provocar as 
iniciativas do partido. Mas, o momento conjuntural exige 
ainda mais que as ações do partido em relação à crise 
econômica, em defesa do emprego, do salário, dos direitos 
sociais e contra as demissões adquiram centralidade e 
principalidade. Isto também sinaliza para amplos setores 
que o PSOL busca construir uma plataforma unitária do 
ponto de vista dos trabalhadores para enfrentar a crise 
baseadas nos pontos já elencados na última Executiva 
Nacional e que serão mais desenvolvidos.

No momento atual em que se aguça a disputa entre 
os dois principais partidos do bloco de poder (PT e PSDB), 
com a antecipação do calendário eleitoral, com Dilma e 
Serra procurando polarizar as eleições de 2010, o PSOL 
deve procurar apresentar e construir uma plataforma co-
mum de todos os lutadores do povo e dos trabalhadores 
para enfrentar a crise. E deve disputar nos movimentos 
sociais e no movimento sindical com a influência das 
entidades do governismo que, ao precisarem poupar o 
governo da crise, não poderão alertar os trabalhadores de 
sua gravidade. Isso torna necessário para o PSOL e as 
forças de esquerda a apresentação de uma candidatura 
alternativa de esquerda para encarnar uma plataforma 
de mudanças para enfrentar a crise.

Neste momento o PSOL envidará todos os es-
forços pelo Dia Nacional de Lutas que ocorrerá no dia 
30 de março. O PSOL orienta toda a sua militância a 
somar esforços a essas atividades que ocorrerão em 
várias cidades e categorias do país. O ato é unitário 
e as forças do governismo também disputarão que o 
governo Lula não tem nada a ver com a crise. O PSOL 
orienta sua militância para apresentar nossas bandei-
ras, nosso visual e nossa plataforma para enfrentar a 
crise e disputar na luta nossa visão política. O PSOL 
nacional jogará esforços e recursos materiais, mobili-
zação e visual que viabilizem esta ação unitária.

Como parte da semana de luta votada no Fórum 
Social Mundial, o PSOL esta também impulsionando um 
ato nacional no RJ, em 02 de abril. Neste ato apresenta-
remos nossas propostas para a crise e reafirmaremos a 
importância da unidade de ação para combatê-la, pro-
pondo que o caminho iniciado no dia 30 de março tenha 
continuidade. Neste ato apresentaremos a necessidade 
da luta de massas e da construção de uma alternativa 
política para o país. Dada a repercussão alcançada pela 
ofensiva de mídia com o rebatimento em várias institui-
ções para livrar o banqueiro Daniel Dantas e abafar a 

repercussão da operação Satiagraha, alavancada agora 
pela prorrogação da CPI dos Grampos, convocando o 
delegado Protógenes Queiroz, na lógica do investigador 
se transformar em investigado, entendemos que o fato 
terá grande repercussão. Nesse sentido, o PSOL deve 
liderar uma campanha para desmistificar essa manipu-
lação, tanto no depoimento do dia 01 de abril quanto no 
ato do Rio de Janeiro no dia 2.

A reorganização do movimento sindical e o de-
bate em torno da reconstrução dos instrumentos de 
luta dos trabalhadores será feito nesse cenário. O se-
minário do campo de esquerda, Intersindical, Conlutas, 
Pastorais Sociais, Prestistas, MTL, MTST no Fórum 
Social Mundial teve como desdobramento a iniciativa 
comum de provocar um ato contra a crise, que gerou 
uma ação que desencadeou uma unidade mais ampla. 
O seminário também mostrou a necessidade de supe-
rar o atual estágio de unidade dos setores combativos 
e avançar para um instrumento superior à simples di-
nâmica de somatória de aparelhos, construído na luta 
e com unidade pela base. 

É possível, necessário e decisivo aproveitar esse 
momento de crise econômica e fortalecer os instrumen-
tos de luta dos trabalhadores. A crise tem mostrado 
que as entidades que mantêm uma relação servil com 
o governo, como é o caso da CUT e da Força Sindical, 
enfrentarão profundas contradições no caso de uma 
alteração significativa da conjuntura. Mas, também 
tem mostrado que atitudes baluartistas e sectárias 
não encontram eco entre os trabalhadores. É preciso 
armar o partido para enfrentar esse desafio e dotá-lo 
de condições para ser protagonista nesse processo 
de unidade. O Partido de conjunto precisa estar aten-
to para as conseqüências da crise que já repercutem 
numa parcela da classe trabalhadora e deve publicizar 
e emprestar todo seu apoio contra as demissões, em 
que os patrões procuram resolver a crise jogando-a 
sobre as costas dos trabalhadores.

O PSOL deve aglutinar forças com todos aqueles 
que lutam e fortalecer a luta dos trabalhadores para 
enfrentar a crise. Será da capacidade do partido de unir 
esses setores e se postular como alternativa política 
na conjuntura através da força, do simbolismo e da 
expressão de Heloísa Helena que aqueles sem-terra, 
sem direitos e “sem voz” ou que não estão representa-
dos por suas entidades atreladas à defesa incondicio-
nal do governismo poderão se conformar como força 
política. A hora é de lutar para os trabalhadores não 
pagarem a conta da crise. A hora é de construir uma 
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plataforma de luta dos setores populares. E a iniciativa 
política deve ser do PSOL.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Os nossos cumprimentos, em homenagem ao partido 
de V. Exª, que nós vimos nascer através da extraordi-
nária líder e mulher Heloísa Helena.

Convidamos para usar da palavra o Senador Rai-
mundo Colombo, que representa o Estado de Santa 
Catarina, e é do DEM. 

Ele enriquece este Senado, pois traz a presença 
e a experiência municipalista. Ele foi três vezes prefei-
to lá. Não foi simplesmente prefeito, foi extraordinário 
prefeito, e o povo o trouxe aqui para trazer essa ex-
periência de Prefeito e engrandecer a todos nós do 
Senado da República. 

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Cumprimento a todas as Srªs e os Srs. Senadores 
e ao Presidente, Senador Mão Santa, um homem que 
hoje é reconhecido e destacado em todo o Brasil pelo 
seu trabalho, pela sua presença, pelo seu jeito muito 
especial de ser.

Senador Mão Santa, essa experiência de pre-
feito deixa-me muito feliz, porque é onde formamos a 
base da atividade pública. A ação na prefeitura é muito 
próxima das pessoas. É no olho que você fala; você é 
ouvido diretamente. Isso é uma sensibilidade humana. 
Quando vemos a boa intenção do Governo Federal 
ao lançar um programa de um milhão de casas, nós, 
que moramos no Município, vemos isso não como um 
papel, como um índice, pois estamos um déficit habi-
tacional no Brasil de sete a oito milhões de casas; o 
que vemos são as pessoas, nós as conhecemos, ao 
passarmos pelas ruas, conversamos com elas, com 
aquelas que não têm casa. Vejo com alegria e também 
com esperança esse programa do Governo. Eu só acho 
que, depois de quase seis anos e meio de Governo, 
por que esperaram tanto para fazer, se o déficit é tão 
alto? Se pararmos para olhar, sem deixar de acreditar 
que isso possa ocorrer, vamos ter aí, lançando hoje, 
até regularizar, até escolher o terreno, até abrir o ar-
ruamento, até vencer a burocracia, quantos dias serão 
gastos nesse processo em cada um dos Municípios? 
E aí, quantos dias restam do Governo Lula ainda para 
fazer um milhão de casas? Talvez essas primeiras ca-
sas sejam construídas no final do ano. E aí vamos ter 
cerca de 200 dias úteis. Para fazer um milhão de casas, 
teremos de fazer cinco mil casas/dia. Acho que esses 
programas são lançados e iludem muito as pessoas, 
porque se fossem iniciados no começo de um governo, 

com planejamento, dentro de uma estratégia, poderí-
amos chegar a um resultado.

Vou mostrar para vocês o material de O Estado 
de S.Paulo – e quero cumprimentar o jornal que foi a 
Santa Catarina e fez um levantamento da realidade 
das enchentes, da catástrofe lá ocorrida. E lá a gente 
vai perceber que ainda há muitas famílias em aloja-
mentos coletivos, porque não foi possível fazer as ca-
sas até agora. A gente vê depoimentos emocionantes 
das pessoas. Vejam o que disse o Prefeito João Paulo 
Kleinübing: 

Queremos resolver isso, mas há entraves buro-
cráticos que atrapalham todo o processo.

O custo total da reconstrução vale três vezes o 
nosso orçamento e o dinheiro do governo federal ain-
da não chegou. 

Então, vejam: se, mesmo nessa situação de emer-
gência, de calamidade, que sensibilizou todo o Brasil – e 
há boa vontade do Governo, não estou negando isso; 
pelo contrário, ressalto – ainda não começaram a fazer 
as casas, imagine agora. Então, eu não gosto desse tipo 
de política de anunciar, chamar todo o mundo, a impren-
sa, quase no final do Governo: “Vamos fazer um milhão 
de casas”. Por que não fizeram até agora?

Olhem a situação do depoimento da Srª Cristia-
ne Carolina, que é uma desabrigada em Blumenau: 
É muito difícil chamar de lar um abrigo feio assim, 
quente pra diabos, barulhento, sem privacidade, onde 
as famílias têm de ocupar o mesmo banheiro, espe-
rando em fila”.

A Srª Ivone Antunes, que o jornal O Estado de 
S.Paulo entrevistou: “Meu marido construiu essa casa 
sozinho. E agora o que sobrou é apenas o banheiro. A 
única coisa que está de pé.”

Essa é a realidade. Entre a realidade e o discurso 
existe uma diferença enorme. Reconheço que haja boa 
vontade, que se faça esse esforço, mas, e a realida-
de? A realidade é esta: quem teve oito anos, com uma 
votação enorme, e com uma arrecadação crescente, 
elevada, sempre aumentando e superando todos os 
recordes, por que não fez antes? Será que está no 
PAC para promover alguém politicamente?

O Senador José Nery colocou, no seu aparte, 
que foi lançado um outro há algum tempo atrás e as 
coisas não aconteceram. 

Acho que a classe política está desgastada por 
vários motivos, mas um deles é a tal das promessas 
feitas, desrespeitando até a inteligência dos outros. 

Tomara, e ainda há esperança, de que isso se 
cumpra! Sou uma pessoa de fé, e acredito que talvez 
haja boa vontade para que isso aconteça.
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Estava olhando, Senador José Nery, o seu pro-
nunciamento, e lembrando a participação do Presiden-
te da Petrobras na CAE, ontem. O preço do petróleo 
saiu de R$160 para R$45; o preço do combustível 
baixou no mundo inteiro. O do Brasil é um dos mais 
altos do mundo, senão o mais alto. E a justificativa? Ele 
não conseguia olhar nas pessoas para dizer: “Não, é 
isso mesmo, tem que achar o ponto de equilíbrio”. Na 
verdade, o Governo não pode abrir mão do imposto, 
porque quase 50% da gasolina, do diesel é imposto. 
Então, se baixar, baixa a arrecadação. Segundo, tem 
de manter a Petrobras em atividade, porque o custo 
dela é um gigante, que custa demais para a sociedade 
brasileira. Então, tem de proteger o Governo, que não 
pode abaixar o imposto; tem de proteger a Petrobras, 
porque precisa arrecadar cada vez mais, porque seu 
custo ficou um absurdo. Pergunto: E a sociedade? 

Aquele agricultor, lá no interior de Santa Catari-
na, que está vivendo as consequências da crise, que 
produz, na suinocultura, o seu produto, e que vai en-
tregar o animal para ser abatido, e que gasta R$2,60 o 
quilo, e que está vendendo por R$1,60, o Governo vai 
protegê-lo? Essa questão tem de ser colocada, porque 
é esta a questão-chave. Numa crise como essa, quem 
é que pode proteger os mais pobres, a sociedade, de-
terminados segmentos? É o Estado. O Estado existe 
para isto: para proteger, para promover o mais pobre. 
E ele está ausente. Eu vejo com satisfação, mas as 
montadoras, por exemplo, “nós temos de proteger de 
qualquer jeito. Baixem o IPI dos carros para beneficiar 
as multinacionais e talvez os sindicatos que têm o mé-
rito de estarem extremamente bem preparados”. Mas, 
e o resto? Não dá para baixar o imposto da gasolina, 
do óleo diesel, que vai fazer baixar diretamente no pro-
duto? Essa correlação, realmente, mostra que o PT, 
no Governo, é bem diferente do PT da oposição. Isto 
o Brasil inteiro já percebeu.

Eu queria falar também da realidade dos Mu-
nicípios com a queda do Fundo de Participação. O 
Fundo de Participação é composto pelo IPI – Imposto 
sobre os Produtos Industrializados – e pelo Imposto 
de Renda das pessoas físicas e das pessoas jurídicas. 
Na grande maioria dos Municípios, naqueles peque-
nos, a maior receita é a do IPI; depois é o ICMS, que, 
em Municípios que não são industrializados, é pouco 
significativo. O IPTU quase não existe em pequenos 
Municípios; o ISS é absolutamente inexpressivo. Então, 
há dependência completa do Fundo de Participação. 
Essa queda vai levar os Municípios a uma situação 
extremamente complicada, porque, por um lado, au-
menta a demanda social. Quando as pessoas vão ao 

médico, precisam, mas não têm dinheiro para comprar 
o remédio, porque estão desempregadas. Cabe à pre-
feitura fazer a doação do remédio, da alimentação, o 
complemento da merenda escolar, enfim, o dia a dia, 
porque ali a pessoa que precisa vai à porta da prefei-
tura ela não vai pedir uma audiência para o Ministro, 
em Brasília, para tentar simplificar. Ela vai à porta da 
prefeitura. O processo acentua-se, o lado humano fica 
muito claro. E aí a Unidade mais importante da Fede-
ração é a que mais sofre.

Esta é uma situação extremamente grave, que 
precisa não apenas de boa vontade, como o Presidente 
Lula demonstrou no seu discurso, em Salvador, ontem, 
mas precisa de ações concretas.

Fiz uma proposta aqui, no Senado, dando aos 
Municípios a capacidade de financiamento, porque a 
lei que está em vigor hoje está fundamentada, a Lei 
do Endividamento Público, a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, toda dentro de um conceito, que é o conceito 
do Plano Real, de combater a inflação, de controlar a 
inflação pelo endividamento público, pelo excesso de 
gasto público. 

Aquilo foi importante, corrigiu a distorção à épo-
ca e ajudou o Brasil. Quem não reconhece os méritos 
e os resultados do Plano Real? Mas a verdade é que 
neste momento nós precisamos dar aos Municípios a 
capacidade de enfrentar a crise e também de se ante-
cipar a ela, gerando empregos, fazendo investimentos, 
realizando obras. Mas a capacidade de endividamento 
está contida, porque não se consideram para efeito de 
financiamento, como receita, os repasses da União, 
dos Estados, os repasses constitucionais, o Fundo de 
Participação, o ICMS, o que limita absurdamente a ca-
pacidade de ação dos Municípios do Brasil.

Muitas ações que estão sendo feitas e que são 
colocadas no jornal e que não vão trazer nenhum resul-
tado seriam absolutamente superadas pela importância 
de dar aos Municípios do Brasil a capacidade de agirem 
e de se anteciparem a esse problema que chega aí. É 
tão simples, tão fácil de fazer, mas tão pouco interes-
sante, politicamente, que o resultado é esse.

E falando em Município, queria concluir dentro 
do meu tempo para cumprimentar a cidade de Floria-
nópolis, a capital do meu Estado, pelos 283 anos, que 
comemorou na segunda-feira que passou. Inclusive 
devo a Florianópolis muitas coisas, mas, especialmente 
neste dia, devo a Florianópolis o recebimento do título 
de cidadão de Florianópolis. 

Florianópolis não é apenas a capital do Estado. 
É o ponto de convergência de todos os catarinenses, 
seja para desenvolvimento pessoal, profissional, seja 
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para o lazer ou turismo. Florianópolis é hoje uma das 
cidades mais destacadas e conhecidas no Brasil pelo 
seu desenvolvimento, pela qualidade de vida, pelo su-
cesso que tem trazido e que cada vez mais traz. Flo-
rianópolis é realmente um show à parte que orgulha 
todos os catarinenses e todos os brasileiros. 

Como catarinense e agora como cidadão flo-
rianopolitano, quero dar os parabéns a todos que, ao 
longo desses 283 anos, registram na história uma de-
monstração de dedicação, de amor, de seriedade e de 
exemplo a ser seguido. Florianópolis é um exemplo de 
sucesso, é um exemplo a ser seguido, é uma demons-
tração do Brasil que está dando certo. 

Parabéns a todo povo de Florianópolis!
Obrigado.

 Durante o discurso do Sr. Raimundo Co-
lombo, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. José Nery.

O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) – 
Nossos cumprimentos ao Senador Raimundo Colombo, 
do DEM de Santa Catarina, que traz à consideração 
do plenário importantes assuntos, em especial essa 
situação de penúria pela qual passam os Municípios 
brasileiros. Tenho certeza de que os Srs. Senadores 
têm percebido, na visita a todos os Estados da Fede-
ração, uma situação de clamor das Prefeituras em re-
lação à diminuição dos repasses constitucionais para 
os Municípios em razão da diminuição da arrecadação, 
fruto da crise econômica que vive o Brasil.

Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Mão 
Santa. 

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Senador José Nery, hoje, 
na reunião que V. Exª promoveu pela Campanha da 
Fraternidade, estava aqui, representando o Ministé-
rio da Justiça, o Sr. Ricardo Brisolla Balestreri, que 
é Secretário Nacional de Segurança Pública. Então, 
ele veio pessoalmente e mostrou que o Governo tem 
fatos positivos. Está vendo, Gilvam Borges? Ele veio 
e disse. Aqui deve ter um assessor parlamentar que 
levou os pronunciamentos que temos feito a respeito 
da violência, mais como uma contribuição àquilo que o 
Noberto Bobbio, que é o teórico maior da democracia, 
disse: “O mínimo que temos que exigir do governo é 
segurança à vida, à liberdade e à propriedade”. Então, 
já fiz vários pronunciamentos nesse sentido, no País 
todo, e fiz também sobre o Piauí, que é Brasil.

Então, ele é um cavalheiro muito distinto, reco-
nheceu as dificuldades que temos, a violência que 

há no País e principalmente no Piauí. Comprometeu-
se a estudar o Piauí e a ajudar junto à Polícia Militar, 
para que possamos, também, minimizar a violência 
no nosso Estado.

Então, de público, quero agradecer a atenção 
de S. Exª o Sr. Secretário Nacional da Segurança Pú-
blica, Ricardo Brisolla Balestreri, que garantiu que vai 
se debruçar numa melhoria da segurança no Estado 
do Piauí.

O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA 
) – Agradeço ao Senador Mão Santa, que faz aqui 
agradecimentos ao Secretário Nacional de Segurança 
Pública do Ministério da Justiça. 

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. S. 
Exª dispõe regimentalmente de até 20 minutos. Porém, 
creio que o Senador Eduardo Suplicy vai utilizar... 

Senador Mão Santa, o Regimento prevê que, após 
a Ordem do Dia, o tempo pode ser de até 20 minutos. 
Mas o Senador Eduardo Suplicy, desta vez, com certe-
za, não vai utilizar nem a metade deste tempo. Apesar 
de toda a importância do que S. Exª tem a comunicar 
ao Plenário e ao País, com certeza será sintético em 
seu pronunciamento.

O Senador Suplicy está com a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Vou procurar fazê-lo, Sr. Presidente desta sessão, Se-
nador José Nery, e quero muito agradecer a atenção do 
Senador Mão Santa e do Senador Gilvam Borges. 

Em primeiro lugar, quero esclarecer que venho falar 
sobre o assunto Protógenes. Mas, há poucos instantes, 
recebi um telefonema – também eu, como o Senador 
Heráclito Fortes há pouco disse – do Ricardo Noblat, o 
jornalista responsável pelo Blog do Ricardo Noblat. Ele 
esclareceu algo que me parece bastante importante. 
Quando se iniciou a Rádio e a TV Senado, ele, por ter 
uma coleção de CDs e de discos de jazz, tal como, por 
exemplo, nosso saudoso Artur da Távola – que também 
acabou tendo um programa de música de extraordinária 
qualidade, comentando a música brasileira, a música in-
ternacional, com tanta graça –, ele, que conhece tanto as 
músicas, ofereceu-se à Rádio Senado para que pudesse 
realizar um trabalho. Por nada menos do que nove anos 
e meio – desde março de 1999, por 113 meses, portanto 
–, ele fez esse trabalho gratuitamente. Acontece que, 
num diálogo até com sua esposa, que colaborava, ela 
avaliou que seria justo, ao renovar o contrato realizado 
com o setor de comunicações do Senado, em setembro 
último, que ele pudesse continuar esse trabalho, mas 
de tal forma que a produção, a sua equipe que realiza 
esse trabalho, pudesse ter pelo menos uma remune-
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ração de bom senso e justa: um contrato da ordem de 
R$3.400,00, um pouco mais do que o custo, inclusive 
com impostos. E, como houve uma notícia, outro dia, 
de que não teria sido devidamente registrado com todo 
o seu nome, ele fez questão de afirmar que, no próprio 
contrato realizado por ele e sua empresa com a Dire-
toria-Geral do Senado, o seu nome completo, Ricardo 
José Delgado Noblat, está registrado.

Inclusive, ele pediu-me a gentileza – e aqui o faço 
– de registrar, Presidente José Nery, a íntegra desse 
contrato nos Anais do Senado, para esclarecimento da 
opinião pública. E aqui está a comunicação:

Comunicamos a V. Sª ter sido autorizada, de acordo 
com a Lei nº 8666/93, a sua contratação para pesquisa, 
produção e apresentação de 1 (um) programa semanal 
para a Rádio Senado, intitulado “Jazz e Tal”, conforme 
estipulada na solicitação da Secretaria de Comunicação 
Social – SESC do Senado [...], reconhecida a inexigibilida-
de de licitação pelo Senhor Diretor-Geral [...], e ratificada 
pelo Exmº Primeiro-Secretário [...], com fulcro nos arts. 
4º e 8º, inciso II e parágrafo único do Ato nº 29/03 [...], 
ambos da Comissão Diretora [e assim por diante].

Então, o documento se refere a, uma vez por 
semana, com uma reprise, em horários a serem esta-
belecidos pelo Senado, com duração de 57 minutos, 
em três blocos de 19, que poderão ser reprisados e 
veiculados livremente. Se o Senado não quiser, po-
derá até não veicular programas político-partidários, 
ideológicos ou religiosos, se houver manifestações 
preconceituosas de qualquer natureza.

Aqui estão as obrigações: o nome do profissional, 
a sua atribuição de produção e direção, o valor de R$2,8 
mil mais R$560,00 de encargos sociais, totalizando-se 
R$3.360,00 por mês, num valor total de R$40.320,00; 
e outros detalhes. 

E, por iniciativa do próprio Ricardo Noblat, Sr. 
Presidente, peço a gentileza de que o documento, as-
sinado pelo Senador Papaléo Paes, 1º Secretário, e 
pelo Diretor-Geral do Senado, seja transcrito na íntegra, 
para se dar plena transparência à questão 

Fica, portanto, esclarecido esse assunto.
Mas, Sr. Presidente, há pouco, conversei com o 

Senador Pedro Simon, com o Senador Inácio Arruda, 
com V. Exª e com o Senador Augusto Botelho. 

Então, passo a ler a nota em defesa da apuração 
do que é realmente importante. Estiveram no gabinete 
as Deputadas Luciana Genro e Janete Capiberibe, os 
Deputados Antonio Carlos Biscaia, Chico Alencar e Ivan 
Valente, os Senadores Augusto Botelho, Eduardo Suplicy, 
Inácio Arruda, José Nery e Pedro Simon. Aqui, atendo a 
um apelo do Senador Pedro Simon para que não fosse 

a primeira assinatura, mas, na verdade, quero dizer que 
o consideramos, sim, importante. Ele é o mais querido 
e respeitado e por quem mais temos admiração.

A nota diz o seguinte: 

Na manhã de hoje, no gabinete do Se-
nador José Nery, recebemos a visita do De-
legado Protógenes Queiroz, responsável pela 
Operação Satiagraha, que investigou as ações 
do Grupo Opportunity e de seu principal pro-
prietário, Daniel Dantas. Muitas dessas ações 
foram consideradas como criminosas. Após 
ouvirmos o delegado, telefonamos para o De-
putado Marcelo Itagiba, Presidente da CPI das 
Escutas Telefônicas, e lhe transmitimos nossa 
preocupação com sua disposição em dar or-
dem de prisão ao delegado, por ocasião de seu 
depoimento previsto para 1º de abril próximo, 
conforme publicado na imprensa. De pronto, o 
Deputado Marcelo Itagiba afirmou que não faria 
isso com o Dr. Protógenes Queiroz, com quem 
mantém uma relação de respeito. Também disse 
que o propósito da CPI é ouvi-lo, assim como 
ao Dr. Paulo Lacerda, ex-diretor da Abin, por 
considerar que eles teriam deixado de falar a 
verdade com relação à solicitação à Abin para 
que colaborasse na Operação Satiagraha. Te-
riam, portanto, prestado falso testemunho em 
seus primeiros depoimentos à Comissão. Com 
respeito às questões que seriam colocadas ao 
Delegado Protógenes sobre as ações conside-
radas criminosas do Grupo Opportunity e do 
Sr. Daniel Dantas, o Deputado Marcelo Itagiba 
afirmou não ser essa a finalidade da CPI, que 
apenas apura a questão das escutas ilegais.

O Delegado nos esclareceu que, de fato, 
não houve solicitação formal à Abin para cola-
borar com a Operação Satiagraha. Isso ocorreu 
de maneira informal. 

Não há, portanto, registro documentado 
feito à Abin. Por outro lado, consideramos de 
grande importância a decisão unânime do Tri-
bunal Regional Federal da 3ª Região, de 23 de 
março, que afirma: “O compartilhamento dos 
dados sigilosos entre a Policia Federal e outros 
órgãos do Estado, Comissão de Valores Mobi-
liários, Banco Central e Receita Federal ocorre 
ordinariamente e não causa nenhuma perplexi-
dade”. Asseveraram que a Lei nº 9.883/99 indica 
a possibilidade de órgãos componentes do Sis-
tema Brasileiro de Inteligência (Sisbin) compar-
tilharem dados sigilosos. Isso significa que não 
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poderá ser anulado o resultado da apuração feita 
pela Operação Satiagraha, como era o objetivo 
dos advogados do Sr. Daniel Dantas.

O que avaliamos como da maior relevân-
cia é que se avance com rapidez na apuração 
de quais foram as operações realizadas pelo 
Grupo Opportunity, efetivamente conside-
radas atentatórias à legislação brasileira, es-
pecialmente as ações realizadas no mercado 
financeiro, tanto no Brasil quanto em suas 
vinculações com o exterior.

É importante assegurar o direito de defesa ao Sr. 
Daniel Dantas e aos seus sócios. O que não se pode 
admitir é que haja um esforço enorme, para que se 
esqueça o mais importante: que, em nosso País, as 
pessoas ricas e influentes junto a órgãos da República 
também devem ser devidamente investigadas por atos 
que possam significar ofensa à lei. Que prioridades não 
sejam invertidas e energia desperdiçada na tentativa 
de desqualificar um criterioso trabalho de investigação, 
bem como seu condutor. É de fundamental interesse 
para a Nação que se conclua a apuração iniciada.

Permita-me, ainda, Presidente José Nery: hoje, a 
Folha de S.Paulo reportou: Aluno leva revólver à sala 
de aula e cria dilema em colégio. 

Trata-se da escola Nossa Senhora das Graças, 
“Gracinha”, que fica em Itaim, São Paulo, e que tem 
1.100 alunos, oriundos de 900 famílias. 

Ora, acontece, Presidente José Nery, que estudei 
na escola Nossa Senhora das Graças, do jardim de 
infância até o 4º ano primário. Ela ficava na rua Mara-
nhão, em frente à Igreja Santa Teresinha. 

Então, Senador Mão Santa, respeitando o seu 
apelo, transmiti ao Professor Eduardo Roberto da Sil-
va a minha disposição de colaborar, porque ali houve 
um diálogo, um debate. Alguns pais querem expulsar o 
aluno; outros querem que haja um debate sobre como 
acabar com a violência, como não haver mais proble-
mas na escola e no Brasil. 

Eu então me dispus, junto ao Diretor Eduardo 
Roberto da Silva – inclusive o Senador Romeu Tuma 
tem quatro de seus netos ali estudando – a dialogar 
com os alunos, pais e professores a respeito de como, 
conforme diz a Campanha da Fraternidade, haver ações 
que levem à situação de justiça que possa promover a 
paz em nosso Brasil, inclusive na escola.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – V. Exª me 
concede um aparte?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Claro, Senador Heráclito Fortes. Há pouco registrei 

aqui, por solicitação até do Ricardo Noblat, em com-
plemento à sua comunicação...

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Ah, V. Exª 
registrou o fato? Não, eu queria pedir permissão exa-
tamente...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Ah, muito bem.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – O fato já 
está registrado. Eu tinha assumido um compromisso, 
Senador Nery, com o nosso companheiro Almeida 
Lima de prestar os esclarecimentos. Então, eu fui à 
Secretaria da Casa e trouxe a cópia do contrato. Na 
realidade, Senador Suplicy, me desculpe, eu estava 
me deslocando e não ouvi.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Ah, muito bem.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – V. Exª está 
com a cópia do contrato em mãos. É o Contrato 024.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Exato.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – O Processo é 
0932908 e, na realidade, na correspondência, o Senado 
dirige-se ao jornalista Noblat tratando-o de Sr. Ricardo 
José Delgado Noblat. Nos quadros internos também 
aparece o nome Ricardo José Delgado Noblat.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Sim.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – E, na assi-
natura do contrato, também consta o nome de Ricardo 
José Delgado Noblat. Eu queria fazer esse registro e 
pedir a gentileza do Presidente para que determine seja 
enviado ao Senador Almeida Lima uma cópia do pre-
sente contrato, para que, oficialmente, fique não só nos 
registros dos Anais da Casa, mas que também o nosso 
colega, Senador Almeida Lima, tome conhecimento e a 
dúvida, portanto, seja desfeita com relação ao fato.

Fico devendo uma explicação – e verei se posso 
dá-la o mais rapidamente possível – de por que, na 
divulgação dessa semana, omitiram o nome pelo qual 
ele é mais conhecido, o sobrenome Noblat.

Agradeço a V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Muito obrigado, Senador Heráclito Fortes. V. Exª, assim, 
complementa o esclarecimento que procurei dar. 

Senador Mão Santa, a tribuna é de V. Exª.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Muito agra-
decido.

O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) 
– Obrigado, Senador Suplicy. O requerimento de V. 
Exª para que possamos ter aqui na mesa registrado 
o contrato assinado pelo Sr. Ricardo Noblat e agora 
também a solicitação do Senador Heráclito Fortes de 
encaminhamento das explicações ao Senador Almeida 
Lima serão atendidos.

Concedo a palavra ao Senador Mão Santa, que 
usará o seu poder de síntese.

V. Exª tem até 20 minutos, mas me disse que fará 
seu pronunciamento em menos de 10 minutos, o que 
nós todos aguardamos.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o se-
guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador José 
Nery, Parlamentares na Casa, brasileiras e brasileiros 
que estão aqui neste plenário e os que nos assistem 
pela televisão e pela rádio do Senado; Senador José 
Nery, eu fiquei até presidindo e aguardando, porque 
não poderia deixar fugir essa representação.

Está aí o Senador Heráclito Fortes, em nome de 
quem falo também, porque ele é o líder municipalista 
maior do Piauí, e são os prefeitos de quem vou mos-
trar os documentos, e o Senador João Vicente Clau-
dino também.

Senador José Nery, a situação dos prefeitos, que 
chamo de prefeitinhos, está muito difícil. Primeiro, o 
Luiz Inácio tem de convir que esta Casa só tem um 
sentido: sermos os pais da Pátria.

Eu vi – e V. Exª deve ter visto – Ulysses Guimarães 
beijando a Constituição, no dia 5 de outubro de 1988. 
Ele a beijava e dizia que desobedecer a Constituição 
era como rasgar a bandeira do Brasil, porque ele já ti-
nha conhecido isso e o sofrimento. Então, Luiz Inácio, 
Vossa Excelência está desobedecendo a Constituição. 
A Constituição é sábia. Ela diz que o Orçamento, o di-
nheiro todo da Nação tem de ser dividido, e a divisão 
ela dá: são 53% para o Chefe da Nação, para a União, 
para o nosso Presidente – 53%!; 22,5% de todo dinhei-
ro deve ser dado aos Municípios; 21,5% aos Estados; 
e 3% aos fundos constitucionais.

O que está havendo? Criam-se taxas sem a par-
ticipação dos Municípios.

Então, Sua Excelência o nosso Presidente Luiz 
Inácio está ficando com muito mais de 60% – garfou 
dos prefeitos. Essa é a verdade. Eles estão com 14% 
a 15%.

Zé Nery, porque eu estou aqui? Eu fui prefeitinho 
na época em que se obedecia à Constituição. V. Exª 
ouviu o Colombo, três vezes prefeito, senador; o Sena-
dor Heráclito Fortes, extraordinário prefeito de Teresina. 
Naquele tempo, a gente tinha mais recursos; agora, 

foram garfando, garfando. E aí estão os prefeitos ato-
lados. Agora, eu quero trazer aqui, em nome de todos 
os prefeitos, e advertir o Presidente da República para 
repensar. A União é isto: os Estados e os Municípios. 
Isso é o que ela representa.

Então, chegou a crise. Está aqui uma reporta-
gem de Ana Cândida Martins, de Política e Justiça, 
do Jornal Meio Norte, do Piauí: Crise. Jornal Meio 
Norte, focalize.

Crise
Nova queda nos valores do repasse faz 

prefeitos começarem a mexer em reservas 
para cumprir compromissos na administração 
pública municipal.

FPM – Fundo de Participação de Municí-
pios – cai mais 12,2% no Piauí [do previsto].

Sabemos que o Fundo de Participação é o re-
sultado de duas somas: o Imposto de Renda mais o 
IPI. Então, Sua Excelência liberou o IPI para favorecer 
a indústria automobilística – está certo, salvaguardar 
emprego, mais os poderosos das multinacionais, das 
empresas; e, para os Municípios, então, diminuiu, é 
claro.

Então, o que eu quero dizer é o seguinte: “Que-
da. A nova diminuição no repasse do FPM atingiu, no 
Piauí, índice 12,2% menor do que o divulgado pela 
Secretaria do Tesouro Nacional”. 

Então eles divulgaram: caiu. E aí os prefeitos têm 
os seus compromissos. Hoje, 70% das prefeituras do 
Paraná fecharam, entraram em greve – do Paraná; e, 
no meu Piauí, a mesma coisa. Então, uma reporta-
gem bem feita.

Eu só dizia o seguinte: de R$310 milhões para 
o FPM no dia 20 – hoje é dia 25, que eles esperavam 
–, de R$310 milhões, chegaram R$250 milhões. En-
tão, essa perda que eles não esperavam deixou-os 
no desespero. E, no total de R$247 bilhões, baixou 
para R$225 bilhões nos 5.564 Municípios. Essa é a 
verdade. 

Lamentamos, mas é a verdade.
Então, eu sei que é bonito o otimismo de Sua Ex-

celência o Presidente da República. Antes de Luiz Iná-
cio pregar esse otimismo, Juscelino Kubitschek já tinha 
dito: “É melhor ser otimista; o otimista pode errar, mas 
o pessimista já nasce errado e continua errando”.

Mas eu acho que o melhor mesmo é ser realista. 
A realidade é que os prefeitinhos estão passando mal. 
E vou ser objetivo. Olha, Carlos Werneck de Lacerda 
ficou famoso porque ele levava documentos – Carlos 
Lacerda. Então, aqui estão documentos de prefeitos, 
todos mostrando essa perda nessas proporções.
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Aqui, de uma prefeita de Buriti dos Lopes, Ivana 
Fortes, extraordinária prefeita. Está aqui que não dá 
mais. Não fecha mais, Suplicy. Não fecha a conta, Su-
plicy! Precisa aquela aritmética de Trajano; está aqui 
o documento.

Batalha, no Piauí, Amaro Melo, tudo resumindo 
essa perda.

Luiz Menezes, esse aqui é a terceira vez prefeito. 
Eu quis até que ele fosse Governador do Estado uma 
vez; está desesperado.

Francisco Pereira de Sousa, Gilbués, Piauí. Não 
é meu parente, não.

A D. Teresinha, de Eliseu Martins, não fecha as 
contas da prefeitura. Então, não adianta essa dema-
gogia, esse excesso de otimismo.

Zé Nordeste, Bertolínia, é a terceira vez prefeito. 
Ele foi duas vezes de Canavieira. Está apavorado. Está 
aqui, prestando contas. 

Estão aqui todos os números e o documento, que 
passarei à Mesa.

Edísio Maia, o Fogoió, de Matias Olimpio, está 
arrependido de ter entrado na política. Nunca pensa-
va... Era um empresário e agora...

Edilberto. Já foi...É da família Marques. Joca Mar-
ques. Está aqui. Não fecha, não fecha! Porque eles têm 
os compromissos. Eles têm que mandar sua dotação 
para a Câmara Municipal. Nenhum conseguiu. Já vão 
atrasar o funcionalismo.

Janaína. Essa mulher foi prefeita duas vezes da 
cidade de Joca Marques, cidade que eu criei, no meu 
Governo, e passou para a cidade-mãe. Quer dizer, é 
a quarta vez. Está apavorada. Nunca viu um negócio 
desse, Luiz Inácio. Essa mulher extraordinária foi duas 
vezes prefeita de um desses Municípios criados – Joca 
Marques – e depois passou para a cidade-mãe. É a 
quarta vez. Nunca viu tanta dificuldade.

Corrente, Ribeiro. O Deputado dele, João Madi-
son, me telefonou. 

Barras, do Piauí, Manin Rêgo. Barras, cidade 
grande, já teve cinco governadores. Estão aqui as 
contas. Não fecham.

Morro do Chapéu do Piauí, uma cidade nova.
Os documentos que Paulo Ziulkoski, Presidente, 

nos manda aqui. Todos os dados.
Suplicy, esta é a realidade. Triste realidade, Luiz 

Inácio. Só tem uma razão este Senado: eu sou pai da 
Pátria. Eu fui prefeitinho. Eu sei como funcionam as 
coisas. Estou aqui não é porque eu seja melhor do que 
esses não, Suplicy. É porque eu recebia, como todos os 
prefeitos do Brasil, 22,5%, que está na Constituição.

Atentai bem, Luiz Inácio – Ulysses beijou –, des-
respeitar a Constituição, desobedecer à Constituição 
é rasgar a bandeira. Vossa Excelência está desobe-

decendo. As prefeituras estão fechando. E o povo... 
Começou a queda nas pesquisas. Atentai bem, essa 
é a verdade. 

Cristo dizia: “Em verdade, em verdade, eu vos 
digo”.

E vou dizer mais: Luís Coelho. Olha, o meu PMDB 
é rachado: metade é meu e metade lá se foi para o PT. 
Isso não é só no Piauí, não; é no Brasil todo. A gente 
sabe disso.

Ô Suplicy, esse aqui era o Presidente da Asso-
ciação de Prefeitos. É dos que levou, ficou com o Go-
verno – doutor, médico, Luís Coelho –, várias vezes. 
Olha o que diz ele – não é do meu PMDB; é deles, lá 
do Governo. Olha o que diz, com todo respeito que te-
nho a ele. É médico, é competente, é inteligente, mas 
não é; é rachado lá no Piauí, como no Brasil. Ele se 
racha, isso não é novidade.

O Dr. Luís Coelho, que foi Presidente da Asso-
ciação de Prefeitos, disse:

O prefeito afirma que os municípios de 
médio e grande porte, como Paulistana, já es-
tão começando a “queimar as gorduras” para 
sobreviver, e, se a situação se prolongar por 
mais dois meses, a prefeitura terá que come-
çar a demitir os servidores para se adequar 
à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que 
não permite que os municípios gastem mais de 
60% da arrecadação no pagamento da folha 
de pessoal e repasse aos municípios.

É o que diz Luís Coelho, ex-Presidente da Asso-
ciação de Prefeitos. Se a receita diminui, há a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, pela qual o agente, o admi-
nistrador não pode gastar mais de 60% em pagamento 
de pessoal. Então, se entrar menos, como aconteceu, 
os funcionários públicos municipais vão ter de perder 
seus empregos.

Esse é de lá! Luís Coelho afirma ainda que os 
Municípios menores, os de classificação 0,6%, que 
vivem exclusivamente do repasse do Fundo de Par-
ticipação dos Municípios (FPM), já estão vivendo no 
limite desde janeiro passado.

Já o Prefeito Medeiros, que tem um bigode bonito 
– parece o bigode do nosso Presidente José Sarney –, 
já avisou que a crise afetará o salário dos servidores. 
Isso é o que diz o Prefeito de Manoel Emídio, que fica 
a 443 quilômetros de Teresina. José Medeiros já avi-
sou que irá atrasar os salários dos servidores e que a 
parcela do Fundo recebida ontem foi de R$17 mil. E a 
Prefeitura terá de pagar R$26 mil à Câmara Municipal. 
Esse é o caos!
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Ó Luiz Inácio, nas pesquisas, a aprovação ao 
seu Governo começou a cair. Não caiu? Não caiu, 
Senador José Nery?

Luís Inácio, esqueça os aloprados e ouça aqui 
o pai da Pátria! Nós somos Senadores da República, 
temos de ser os pais da Pátria, temos de orientá-lo.

A aprovação ao Governo do Presidente Luiz Iná-
cio caiu? Vai cair mais. Conheço isso, José Nery. Luiz 
Inácio, conheço freio em bicicleta, freio em carroça, 
freio em carro de boi, freio em trem, freio em avião, 
freio em moto, freio até em homem. Mulher bota freio 
em homem. A Adalgisa me bota freio! Mas não conhe-
ço, Luiz Inácio, freio em queda política. Não conheço 
isso. Cai, cai, cai! Começou a queda na pesquisa. Não 
quero isso. Quero é que Vossa Excelência afaste os 
aloprados e leve a verdade.

José Nery, V. Exª já foi ao México?
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) 

– Não.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Não foi? 

Rapaz, tem de ir! Gilvam, vamos pedir que, na próxi-
ma delegação, o Presidente Sarney o indique para a 
viagem.

No México, o Palácio do Governo fica na praça. 
Entrei no meio do povo, e há uma frase do General 
Obregón. Luiz Inácio, quero presenteá-lo com essa 
frase. Não é minha, não. Não vou roubar o direito. O 
General, que foi Presidente do México, dizia: “Prefiro 
um adversário que me leve a verdade a um aliado puxa-
saco, mentiroso, que me engana”. É o que o próprio 
Luiz Inácio chama de aloprado. Então, Vossa Excelên-
cia está sendo enganado. Essa é a verdade.

Vamos refletir, vamos voltar à Constituição. Rui 
Barbosa está ali. Por que ele está ali? São 183 anos 
de Senado. Quantos passaram por aqui? E ali só está 
o Rui, só o Rui. Bonito ele não é. Parece até o nosso 
Jefferson Péres, que foi para o céu também, com todo 
o respeito. Mas não é bonito. Por que ele está ali? São 
183 anos! Ele disse, Luiz Inácio, que só há um cami-
nho, uma salvação: a lei e a justiça. A Constituição é 
o livro das leis e está sendo desobedecida, e daí a 
desgraceira do prefeito.

Essa, Luiz Inácio, é minha contribuição, é a con-
tribuição do PMDB da vergonha ao seu Governo.

O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) 
–Muito obrigado, Senador Mão Santa, pelo seu vibran-
te pronunciamento.

Quero convidar os Srs. Senadores para o lança-
mento do livro Minha Fuga sem Fim, do preso políti-
co italiano Cesare Battisti, que se encontra preso nas 
dependências do Presídio da Papuda, aqui no Distri-
to Federal. Há um pedido de extradição feito pelo go-
verno da Itália ao mesmo tempo em que o Governo 

brasileiro concedeu refúgio político a Cesare Battisti. 
Portanto, no nosso entendimento, era uma ação que 
deveria ter sido encerrada imediatamente pelo Supre-
mo Tribunal Federal.

O Senador Eduardo Suplicy, que há pouco fez 
seu pronunciamento, e eu mesmo, Senador Mão San-
ta, estaremos nos dirigindo ao Armazém do Ferreira, 
na Quadra 202 Norte, onde está sendo lançado o livro 
Minha Fuga sem Fim.

Concedo a palavra ao Senador Gilvam Borges, 
do PMDB do Amapá. (Pausa.)

Desculpe, Senador Gilvam Borges, o Senador 
Eduardo Suplicy veio correndo do seu gabinete para 
uma rápida comunicação. Se V. Exª permitir, Senador 
Gilvam Borges, rapidamente...

Senador Eduardo Suplicy, considere que o Se-
nador Gilvam Borges já se encontra na tribuna para 
seu pronunciamento.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Quero reafirmar que o anúncio que V. Exª faz, Se-
nador José Nery, é de grande relevância. Temos visto 
manifestações de pessoas que estranham que o Go-
verno brasileiro, através do Ministro da Justiça, tenha 
concedido a condição de refugiado a Cesare Battisti. 
É muito importante que as pessoas no Brasil saibam 
das evidências claras de que Cesare Battisti, durante 
os julgamentos havidos na Itália que o condenaram à 
prisão perpétua, em função de denúncias de que ele 
teria praticado quatro assassinatos, não foi, em verda-
de, devidamente defendido nesses julgamentos, pois, 
conforme a escritora Fred Vargas mostrou, inclusive, em 
documento que, por mim, foi enviado aos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, os encarregados da defesa 
de Cesare Battisti não o defenderam e se utilizaram 
de falsa procuração para defendê-lo.

Em verdade, as pessoas que denunciaram Ce-
sare Battisti como tendo sido responsável pelos quatro 
assassinatos foram os seus ex-companheiros do gru-
po Proletários Armados pelo Comunismo, como Pie-
tro Mutti e outros, que se utilizaram do instrumento da 
delação premiada para, assim, ganharem a liberdade, 
através da delação de um companheiro.

E há evidência nos autos do processo relativo a 
Cesare Battisti de que os dois designados para defendê-
lo, os dois advogados – Fuga, já falecido, e o outro, de 
nome Pelazza, se não me engano – foram coniventes 
com as denúncias formuladas pelos que se utilizaram 
da delação premiada.

Portanto, não há qualquer pessoa normal que 
tenha testemunhado e registrado que Cesare Battisti 
teria cometido os quatro assassinatos que não seja 
um dos arrependidos ou dissociados. É claro que isso 
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foi levado em consideração na decisão do Ministro 
Tasso Genro.

Espero que tanto o Presidente Gilmar Mendes 
quanto os dez outros Ministros do Supremo Tribunal 
Federal levem em consideração esses aspectos.

Agradeço muito, Senador Gilvam Borges, a sua 
consideração. Muito obrigado. Era para reforçar o aviso 
dado pelo Senador José Nery de que agora está sen-
do lançado o livro Minha Fuga sem Fim, de Cesare 
Battisti, no Armazém do Ferreira.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) 

– Obrigado, Senador Eduardo Suplicy. Minhas des-
culpas ao Senador Gilvam Borges que gentilmente 
cedeu a possibilidade de que S. Exª pudesse fazer 
esse comentário a respeito da luta pela garantia do 
asilo político, já concedido a Cesare Battisti. Infeliz-
mente, o Supremo Tribunal Federal continua julgando 
uma ação de extradição, a meu ver, deliberadamente 
inconstitucional.

Com a palavra o Senador Gilvam Borges, que 
agora pode fazer o seu pronunciamento.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Exce-
lentíssimo Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, todo 
país precisa ter um eficiente serviço de defesa, a fim 
de garantir a soberania nacional e resguardar suas 
fronteiras. Neste sentido, quero destacar a importân-
cia das Forças |Armadas, sobretudo e especialmente 
num regime democrático, civil e de plena liberdade 
de direitos.

Especificamente, quero ressaltar o trabalho efi-
ciente da Marinha do Brasil.

Ainda ontem fui recebido em audiência pelo Co-
mandante da Marinha, Ministro Júlio Soares de Moura 
Neto, para tratar das 200 milhas da costa norte, um 
grande potencial totalmente descoberto das patrulhas 
de nossas forças para garantia da soberania.

Tivemos excelentes notícias de que a Marinha 
do Brasil estará brevemente, no ano de 2010, com 
mais seis corvetas, já em construção, para reforçar a 
cobertura.

Tratei da assistência hospitalar às populações 
ribeirinhas no Estado do Amapá, bem como pedi agi-
lidade também na licença para a construção da ponte 
sobre o rio Vila Nova, lá no querido município de Ma-
zagão, ponte esta que liga Santana a Mazagão.

Solicitei, também, atenção especial para o nosso 
Arquipélago do Bailique, e o Comandante Ministro ga-
rantiu que, até julho, será implementada uma operação 
de assistência cívico-social naquela área.

Adiantou-me ainda o Almirante que mais navios 
serão enviados para o reforço na Delegacia dos Portos 

e no Grupamento de Patrulha Naval do Norte, como 
disse anteriormente, e mais lanchas de ação rápida 
para inspeções às embarcações mercantes e as de 
médio e pequeno porte.

Sr. Presidente, é preciso que o Orçamento-Geral 
da União deste ano contemple as Forças Armadas. Há 
um sucateamento considerável, vertiginoso, de sorte 
que precisamos reforçar a nossa segurança. Essa de-
gradação compromete a Segurança Nacional. Tanto 
a Aeronáutica como o Exército e, principalmente, a 
Marinha precisam ser contemplados com um reforço 
imediato para o seu reequipamento e modernização.

Hoje, o nosso País encontra-se em atraso ab-
soluto, que se reflete no desprestígio absoluto das 
Forças Armadas. E o Ministro Jobim, apesar de seus 
esforços à frente da Pasta da Defesa, utilizando-se de 
seu prestígio, precisa reaglutinar suas forças para que 
nós, aqui no Congresso Nacional, possamos deliberar 
sobre o reaparelhamento, o reequipamento, por meio 
de um reforço imediato a fim de que as nossas Forças 
Armadas possam adquirir os instrumentos necessá-
rios para resgatarem o brilhantismo que teve outrora 
– equipada, moderna e eficiente. 

Como líderes da América Latina, não poderemos 
deixar de ser como um porto seguro para a democracia 
diante das manifestações de alguns Chefes de Esta-
do, como os de Bolívia e Venezuela, que estão num 
declínio vertiginoso, trilhando um caminho retrógrado, 
o que, de certa forma, ameaça um pouco a estabili-
dade do continente.

Portanto, as Forças Armadas precisam, sem dú-
vida, de uma atenção especial do Presidente Lula, do 
Ministro da Defesa e também do Congresso Nacional. 
Precisamos dar suporte e estruturação financeira para 
o seu reequipamento e reorganização.

Assim, Sr. Presidente, quero deixar os meus agra-
decimentos sinceros pela gentileza, pela forma educada 
e eficiente como fomos recebidos pelo Ministro, Almiran-
te da Marinha do Brasil. O Amapá estará brevemente 
fazendo uma grande recepção para S. Exª, em julho, 
quando chegará com toda a frota de assistência, bem 
como para anunciar a data da chegada da grande frota 
nacional a fim de podermos proteger as 200 milhas da 
costa norte, região aonde embarcações estrangeiras, 
de bandeira chinesa, japonesa, coreana e de vários 
outros países, vêm pescar. E o Amapá precisa, pois, 
estar organizado, com a presença da Marinha.

Ainda mais: aviso aos ribeirinhos do Amapá que 
aguardem que a Marinha está chegando, não só com 
a repressão e a fiscalização da costa, mas também 
com um grande serviço de assistência social, em na-
vios bem equipados, que levaremos a Vitória do Jari, 
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a Laranjal do Jari e ao Arquipélago do Bailique. Isso 
será muito importante para nós.

Era o que tinha a dizer, Excelência.
Muito obrigado, pois a hora já é bem avançada.

 Durante o discurso do Sr. Gilvam Bor-
ges, o Sr. José Nery deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa, 
3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Cumprimentamos o Senador Gilvam Borges pelo 
esforço dele em levar benefícios da Marinha brasileira 
àquela região. Por muito tempo, os livros de Geografia 
diziam que os limites do nosso País eram o Oiapoque 
e o Chuí, mas o Senador Mozarildo Cavalcanti, de 
Roraima, despertou-nos para a questão e falou que, 
hoje, o ponto fica em Roraima, a sessenta quilômetros 
avançando do norte do Estado.

O último orador inscrito é o Senador João Vicente 
Claudino, do Piauí. João Vicente Claudino é do PTB, e, 
sem dúvida alguma, o Partido que S. Exª preside foi o 
que mais cresceu no Estado do Piauí. S. Exª é oriundo 
de família empresarial, mas, em sua vida, sempre teve 
participação direta na vida do povo. Meu conhecimento 
dele – talvez, ele não se lembre disto – foi quando eu 
era prefeito, homenageando-o pela sua participação no 
desenvolvimento da Mocidade Esportiva de Parnaíba. 
Depois, S. Exª serviu no meu governo como Secretário 
de Indústria e Comércio, quando implantou nova legis-
lação estimulando novos investimentos, de tal maneira 
que, naquele período, quase duzentas indústrias foram 
implantadas no Piauí. Só fábricas de castanhas foram 
27, e os grandes parques industriais nasceram da sua 
obstinação e da sua visão de desenvolvimento. Para 
o meu Estado, foram a Bunge, a fábrica de cimento, a 
fábrica de bicicleta e outras indústrias.

Senador João Vicente Claudino, V. Exª poderá 
usar da palavra pelo tempo que achar conveniente. 
Ainda lembraria que V. Exª está inscrito por último e 
que está escrito no Livro de Deus que “os últimos se-
rão os primeiros”. V. Exª está em primeiro lugar hoje 
na preferência do povo do Piauí.

O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senador Mão Santa, Sr. Presidente, quero agradecer 
a generosidade de suas palavras. Lembro, claro que 
lembro, da Medalha Cidade da Parnaíba ainda quan-
do V. Exª era Prefeito, a qual me orgulho. Honra-me 
muito ter recebido aquela comenda tão importante, 
que representa aquele povo forte do nosso litoral do 
Estado do Piauí.

Quero hoje, Sr. Presidente, Senador Gilvam Bor-
ges, registrar alguns fatos que ocorreram nesses dias 

no Piauí e falar sobre os perímetros irrigados do nosso 
Estado do Piauí e também do Estado vizinho Ceará. 
As idas e vindas da presente crise financeira interna-
cional ocupam as primeiras páginas de todos os jor-
nais, as capas das revistas noticiosas e as chamadas 
dos programas de notícia da televisão. Quando se fala 
de Brasil é para especular sobre as eventuais reper-
cussões da crise em nosso País. Sei que é próprio do 
jornalismo dar destaque aos acontecimentos negati-
vos; sei que as boas notícias, sejam as referentes às 
coisas que correm nos trilhos da normalidade, sejam 
as novidades alvissareiras, não rendem manchetes. 
Assim é o mundo desde sempre. 

Entretanto, eu gostaria de trazer a esta tribuna, 
para o conhecimento dos Srs. Senadores e de todo o 
Brasil que nos assiste pela TV Senado e nos escuta 
pela Rádio Senado, um fato que deverá restaurar a 
confiança dos brasileiros no seu próprio potencial de 
encontrar soluções para o progresso econômico e para 
a melhoria da vida de nossa gente.

Quero tratar do que está acontecendo lá na região 
dos tabuleiros irrigados no Piauí e no Ceará, uma ver-
dadeira revolução produtiva, com repercussão positiva 
nos campos social e ambiental. 

No perímetro irrigado dos Municípios de Buriti 
dos Lopes e Parnaíba – terra do nosso Senador Mão 
Santa – vinte e dois pequenos produtores rurais vêm 
tendo sucesso desde que investiram na agricultura or-
gânica, isto é, no cultivo com métodos naturais, sem o 
emprego de agrotóxicos industriais. Justamente esses 
implementos tão nocivos à saúde e ao meio ambiente, 
mas cujo uso muita gente, em todos os meios de co-
municação, defende como imprescindíveis para uma 
atividade agrícola rentável.

No entanto, segundo o engenheiro agrônomo Ru-
benildo Falcão, consultor da Secretaria de Infraestrutura 
Hídrica (SIH) do Ministério da Integração Nacional, a 
prática da agricultura orgânica vem aumentando em 
todo o mundo, a partir da crescente demanda por ali-
mentos livres de agrotóxicos e da existência de agricul-
tores cada dia mais conscientes das questões ambien-
tais e sociais. Nos últimos cinco anos, como aponta a 
pesquisa da Associação Brasileira dos Supermercados 
(Abras), o mercado nacional de orgânicos apresentou 
taxa de crescimento anual na faixa de 30%. 

No Brasil, os agricultores de outras áreas irriga-
das também vêm descobrindo na agricultura orgânica 
uma forma de inserção econômica competitiva, com a 
vantagem adicional da sustentabilidade.

No perímetro irrigado dos Tabuleiros Litorâneos 
do Piauí, a agricultura orgânica já representa 20% da 
área cultivada e 25% do valor bruto da produção. Cer-
ca de seis anos atrás, os produtores locais assinaram 
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contrato com uma empresa agroindustrial dedicada a 
produtores certificados, que passou a adquirir sua pro-
dução de frutas como acerola, caju, goiaba e coco.

O que era, há pouco tempo, uma das áreas mais 
pobres e abandonadas do Nordeste, passou a ser uma 
região produtiva florescente, desde que o Departamento 
Nacional de Obras contra a Seca (Dnocs) ali implantou 
o perímetro irrigado, que continua a gerir, em conjunto 
com os pequenos produtores ali assentados. 

No Ceará, o tabuleiro de Russas representa uma 
adição de 3,6 mil hectares, em que o Governo investiu 
R$84 milhões, e o tabuleiro do Baixo Acaraú mais 4,1 
mil hectares, com R$102 milhões investidos no âmbito 
do PAC. Há ainda o de Araras-Norte, em que mais R$14 
milhões foram investidos em 1,6 mil hectares.

No dia 19 e 20 de janeiro deste ano, o Dnocs re-
alizou, em Fortaleza, o seminário Planejamento Agrí-
cola das Segundas Etapas dos Perímetros Irrigados 
dos Estados do Ceará e do Piauí. Na ocasião, a Dire-
tora de Infraestrutura, Cristina Peleteiro, apresentou 
os resultados das discussões envolvendo os técnicos 
do órgão, da Embrapa, das universidades da região e 
representantes dos governos estaduais e dos produ-
tores. Do debate saiu a decisão quanto aos equipa-
mentos de irrigação a serem utilizados em cada caso 
e também os cultivos mais adequados. 

Todos esses projetos passaram por cuidadoso 
planejamento, não se tratando de mera iniciativa de 
assentar gente antes desocupada. Ao contrário, houve 
a preocupação com a capacitação prévia dos agriculto-
res, com a participação do Centro de Treinamento em 
Desenvolvimento da Universidade Federal do Ceará, 
que ministrou cursos e continua a fornecer assistência 
técnica aos assentados. A expectativa, para quando o 
projeto estiver em funcionamento pleno, é de geração 
de cerca de sete mil empregos diretos e indiretos. 

A segunda etapa, prevista para ser implementada 
até o ano de 2010, prevê novos investimentos nessas 
áreas e também em regiões como, por exemplo, a dos 
platôs de Guadalupe, onde 10,5 mil hectares receberão 
investimentos de R$135 milhões. O Platôs de Guadalu-
pe, ao ser concluído, vai criar em torno de 20 mil postos 
de trabalho e desenvolver o comércio local.

Trata-se de alguns dos empreendimentos mais 
importantes do Governo Federal no setor agrícola do 
Nordeste. É a demonstração de um princípio: a glo-
balização, a integração econômica mundial não per-
mite que um país permaneça ileso à turbulência, isso 
é verdade, mas o grau da sacudida que sofremos, ao 
fim e ao cabo, depende de nossas ações.

Considerado pólo produtivo importante no culti-
vo de frutas orgânicas, o Perímetro Irrigado Tabuleiro 

Litorâneos vem despertando o interesse também de 
empresários internacionais, em razão da preferência 
de mercados da Europa e dos Estados Unidos pela 
aquisição de frutas orgânicas.

Acredito realmente que os responsáveis pelos 
meios de comunicação poderiam, de vez em quando, 
dar uma olhada no que está acontecendo no chão da 
nossa terra, ali no Piauí e nos Estados do Nordeste. 

O Nordeste, com a ajuda do Governo, caminha a 
passos largos no enfrentamento dos seus problemas 
crônicos e na solução dos impasses e dificuldades 
resultantes da crise internacional. O Piauí, em espe-
cial, tradicionalmente um dos Estados mais pobres da 
União, experimenta progresso inédito. 

O Brasil é, sim, maior que a crise. E é maior que 
a crise precisamente porque tem tanto potencial inex-
plorado – e é no Nordeste –, que está passando, fi-
nalmente, a entrar em linha de produção, para ajudar 
o Brasil neste momento.

Sr. Presidente, quero também agradecer – e V. 
Exª colocou muito bem – a medalha que recebi há al-
guns dias do Prefeito João Félix, de Campo Maior, em 
comemoração aos 186 anos da Batalha do Jenipapo, 
lá no monumento do Jenipapo. 

Quero ressaltar a visita do Ministro do Turismo, 
Luiz Barretto, quando assinamos, em Teresina, resul-
tado de uma emenda minha, a primeira etapa do Par-
que da Cidadania, um investimento de R$10 milhões. 
Fiquei feliz em uma visita a Parnaíba: uma emenda de 
Bancada, com indicação nossa, destina recursos para 
a construção do Centro de Convenções de Parnaíba. 
Ele garantiu a prioridade. O projeto será de Oscar Nie-
meyer, que está doando o projeto do Centro de Con-
venções de Parnaíba.

Neste final de semana, viajando pelo interior do 
Estado, no extremo sul, acompanhei, Sr. Presidente, 
o clamor dos prefeitos, que V. Exª colocou tão bem da 
tribuna. Eu vi prefeitos da região de São Raimundo 
Nonato, de Bonfim, de São Lourenço, como o próprio 
Padre Herculano, de São Raimundo Nonato, tendo a 
dificuldade com a crise que abate as contas públicas, 
hoje, em virtude da crise mundial.

Lá, tive a oportunidade de visitar as obras do 
aeroporto de São Raimundo, uma obra imensa, que 
precisa que nós busquemos não só a homologação 
quando da sua conclusão, mas também dotar aquele 
município. Essa obra será interessante com as linhas 
aéreas que possam utilizar aquela grande obra.

Estive também, em um momento bem diferente, 
em uma nova eleição em Baixa Grande do Ribeiro, 
onde conseguimos ganhar a eleição, agora no do-
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mingo, dia 22, com o Prefeito Mundico, com apenas 
33 votos a mais, em um eleitorado de 6.400 eleitores. 
O importante foi a vitória. Tenho certeza de que, na-
quela região da soja, tão grandiosa e tão produtora do 
extremo sul do Estado do Piauí, ele fará uma grande 
administração.

Quero destacar também a visita, Presidente Mão 
Santa, do Ministro Hélio Costa, na segunda-feira, quan-
do colocou Teresina como a segunda capital do Nor-
deste na tecnologia digital da televisão e a TV Cidade 
Verde, do empresário Jesus Tajra e dirigida pelo Jesus 
Tajra Filho, como a nossa primeira televisão, do Piauí, 
a ter a tecnologia digital.

Quero também aqui ressaltar a aprovação, entre 
os projetos votados hoje no Senado, de uma coope-
ração entre o Governo da Alemanha e o Governo do 
Brasil para aplicação em saneamento de cinco milhões 
de euros no Estado do Piauí.

O projeto foi relatado pelo Senador Mozarildo 
Cavalcanti, a quem agradeço, e foi aprovado na Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 
Esses recursos serão muito importantes para o Es-
tado do Piauí. 

Era o que eu tinha a dizer.
Quero agradecer a V. Exª. 
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Os nossos cumprimentos, Senador. 
E eis que chega a nós um e-mail: “Ministro vem 

conhecer produção nos cerrados”. Hoje, está no Piauí 
também o Ministro do PMDB, Reinhold Stephanes. Há 
um mês, nós marcamos uma audiência. Ele recebeu 
os empresários todos do Piauí. E o Meio Norte tem 
uma brilhante reportagem do jornalista Efrém Ribeiro. 
E destaco aqui a figura de um dos primeiros que lá 
chegou, que eu chamo “ministro da soja”, o empresá-
rio Bortolozzo. 

E eu quero dizer que isso é gratificante, porque 
tudo começou no nosso governo. Lá não havia energia. 
Nós fizemos a rede de 230 quilowatts, que vai de São 
João Eliseu Martins–Canto do Buriti, e se espraiou. 
E as principais empresas, culminando com a fixação 
da Bunge, de tal maneira que o Piauí hoje se regozija 
com a presença do Ministro Reinhold Stephanes, do 
PMDB. 

E os empresários foram representados por esse 
paulista. Quando governávamos o Piauí, fomos lá em 
Trabiju, a cidade natal dele. 

Então, o Piauí enriqueceu-se, principalmente na 
região sul, com famílias como a dele. Eles deixaram 
a fazenda de seu pai, que tinha falecido, com a mãe 
e cinco filhos – quatro irmãos e um genro –, e foram 

desbravar o Piauí. Então, o Piauí deve muito a esse 
pessoal do sul do País, que nos ensinou a desenvolver 
a agricultura, uma plantação de soja e algodão. E o 
João Vicente, sem dúvida nenhuma... Nós estivemos 
lá em Trabiju – V. Exª é de uma memória privilegiada –, 
uma cidadezinha de onde partiram vários agricultores 
de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Em um dia só, no 
nosso Governo, nós recebemos a Cotrirosa, 300 famí-
lias do Rio Grande do Sul, que lá se fixaram.

Não havendo nada mais a tratar, encerraremos 
esta sessão do Senado da República, que foi, ela 
toda, coordenada pela nossa Secretária-Executiva, 
Dra Cláudia Lyra, os competentes técnicos Dr. José 
Roberto, João Pedro e Zilá, e os funcionários todos, 
agradecendo a eles na pessoa do Zezinho – não po-
demos citar todos. 

Este é o Senado da República. E como Eduar-
do Gomes, que combateu a primeira ditadura civil de 
Vargas, disse, “o preço da liberdade democrática é a 
eterna vigilância”. O Senado da República é essa eterna 
vigilância que garante a democracia no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Os Srs. Senadores Marconi Perillo, Flexa Ribeiro, Má-
rio Couto, Arthur Virgílio e Renan Calheiros enviaram 
discursos à Mesa, para serem publicados na forma do 
disposto no art. 203, combinado com o inciso I e o § 
2º do art. 210, do Regimento Interno.

S. Exªs. serão atendidos.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Sem 

apanhamento taquigráfico.) O Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, a história oficial consagrou diversos 
episódios da vida cotidiana brasileira como elementos 
demarcatórios dos acontecimentos que culminaram na 
Independência do Brasil em 7 de setembro de 1822.

Todavia, ao se ressaltarem a vinda da família real 
para o Brasil, a abertura dos portos às nações amigas, 
a elevação à condição de Reino-Unido, a fundação do 
Banco do Brasil e o Dia do Fico, entre outros episódios, 
ficou ofuscada uma série de acontecimentos que se 
correlacionam como desdobramentos para a consoli-
dação da independência do Brasil.

A Batalha do Jenipapo, que ocorreu às margens 
do riacho de mesmo nome, em Campo Maior, no Piauí, 
no dia 13 de março de 1823 e foi decisiva para a In-
dependência do Brasil e consolidação do território na-
cional, é um desses episódios do qual temos o dever 
de recuperar a importância se o desejo for, por meio 
da etnografia e da etnologia, recompor a história com 
os acontecimentos determinantes nas comunidades 
locais e estaduais.

A Batalha de Jenipapo foi uma luta de piauienses, 
maranhenses e cearenses contra as tropas do Major 
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João José da Cunha Fidié, que era o comandante das 
tropas portuguesas, encarregadas de manter o norte 
da ex-colônia fiel à Coroa Portuguesa.

Foi uma batalha que se lutou mais pela coragem 
dos bravos nos campos de guerra que pela capacida-
de das armas de fogo. Os guerreiros de Jenipapo não 
tinham armas, nem experiência, apenas instrumentos 
simples e a bravura em defesa do ideal da indepen-
dência.

Lançaram-se ao combate com a certeza de que 
não teriam condições de vencer o inimigo, superior 
em todos os sentidos. Mas sabiam da necessidade de 
conter a marcha em direção a Oeiras, então capital do 
Piauí, fundamental para o intento de manter o norte 
do Brasil vinculado à Coroa portuguesa.

A Batalha de Jenipapo não consta da maioria dos 
compêndios de história, mas, sem dúvida, foi decisiva 
para a consolidação da Independência do Brasil. Por 
isso, esta Casa de Rui Barbosa, cumpre o dever cívi-
co de recuperar os fatos e os episódios da história ao 
realizar a presente Sessão Solene.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, como se-
gundo assunto, gostaria de dizer que, neste contexto 
de uma crise tão profunda do sistema financeiro e eco-
nômico mundial, é forçoso acolher os ensinamentos 
de Boaventura Sousa Santos, quando nos concita à 
busca de alternativas, perante os efeitos excludentes 
do capitalismo, a partir de teorias e experiências ba-
seadas na associação econômica entre iguais e na 
propriedade solidária.

É sempre oportuno reafirmar – publicamente – 
nosso compromisso com o cooperativismo e o asso-
ciativismo, como forma não só de estimular a economia 
e dinamizar as atividades empreendedoras no Brasil, 
mas também de criar as condições necessárias para 
que milhares de brasileiros se lancem ao mercado 
empreendedor.

Durante nosso Governo no Estado de Goiás, cria-
mos o Conselho Estadual de Cooperativas e aprova-
mos a Lei 15.109/05, sancionada no dia 2 de fevereiro 
de 2005, com um conjunto de diretrizes e normas que 
regulamentam a implementação de ações capazes de 
estimular, conscientizar e apoiar as iniciativas ligadas 
ao cooperativismo e ao associativismo, incluindo a 
criação de novas cooperativas.

Segundo dados de 2008 do Sindicato e Orga-
nizações das Cooperativas Brasileiras no Estado de 
Goiás – OCB-GO, estão registradas no sistema 197 
cooperativas, que reúnem 72.158 cooperados e geram 
8.511 empregos diretos nos mais diversos ramos, da 
agricultura ao turismo. 

Portanto, podemos dizer que temos lutado em 
favor do cooperativismo em nosso Estado e nos co-

locamos a favor da Frente Parlamentar do Coopera-
tivismo – FRENCOOP – decerto, uma entidade que 
poderá ajudar sobremaneira para firmamos no Brasil 
o conceito de cooperativismo.

Essa ação é de fundamental importância, so-
bretudo num momento de crise econômica quando 
precisamos unir esforços para dinamizar as atividades 
produtivas, cortando custos, sem colocar em risco a 
geração de emprego e renda.

Nós nos colocamos em favor da FRENCOOP 
para discutir, aperfeiçoar e apoiar as 90 propostas 
que tramitam no Congresso Nacional ou as reivindi-
cações do setor. 

O fortalecimento da cultura do cooperativismo 
no Brasil revela-se como uma mola propulsora do 
progresso, porque, cooperados, há milhares de brasi-
leiros que poderiam encontrar condições propícias ao 
empreendedorismo, em setores tão diversos como o 
crédito, a produção de leite ou cachaça. 

Se é verdade que o setor fechou 2008 com 7,8 
milhões de associados e faturamento de R$ 84,9 bi-
lhões – crescimento de 15% em relação ao ano ante-
rior –, é verdade, também, que o cooperativismo não 
está imune á intempéries dos mercados. 

Como parlamentares, temos o dever de preser-
var esse importante mecanismo de desenvolvimento, 
sobretudo por meio de propostas capazes de gerar 
incentivos financeiros à criação de cooperativas, com 
aperfeiçoamento técnico de mão-de-obra, assistência 
do Estado por meio da formulação de políticas públi-
cas para o setor, e promoção de intercâmbio entre as 
diversas entidades existentes no Brasil.

Muito obrigado!
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro da matéria intitulada “O MANUAL DA GUER-
RILHA”, publicada pela revista Veja em sua edição de 
28 de janeiro de 2009.

A matéria destaca que quatro cadernos apreendi-
dos com membros do MST que invadiram uma fazen-
da no Rio Grande do Sul, em abril passado, mostram 
que os crimes do movimento não são atos isolados. 
Os métodos do MST estão catalogados em um ma-
nual de guerrilha.

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a re-
ferida matéria passe a integrar os Anais do Senado 
Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fa-
zer o registro da matéria intitulada “O melhor patrão 
do país”, publicada pela revista Exame em sua edição 
de 28 de janeiro de 2009.

A matéria destaca que alheio à crise, o Governo 
Federal continua a inchar seus quadros sem trégua e 
a conceder pacotes de bondades ao funcionalismo.

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a re-
ferida matéria passe a integrar os Anais do Senado 
Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

MARÇO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL416



Março de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 06979     417ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2009



06980 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2009MARÇO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL418



Março de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 06981 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
registrar matéria intitulada “Doenças raras são inves-
tigadas”, publicada pelo jornal Diário do Amazonas 
em sua edição de 8 de fevereiro do corrente.

A referida matéria trata da louvável iniciativa da 
Fundação de Medicina Tropical do Amazonas de inves-
tigar casos de doenças causadas pelos vírus Mayaro e 
Oropouche, que causam doenças com sintomas pare-
cidos com os da dengue e malária, e o hantavírus.

A matéria destaca que nenhum desses vírus já 
havia sido estudado no Amazonas e que era neces-
sário se fazer um diagnóstico diferenciado para essas 
doenças.

Sr. Presidente, para concluir, informo que estou 
encaminhando um voto de aplauso para a Fundação, 
ao mesmo tempo em que requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada, na íntegra, como parte deste 
pronunciamento para que, assim, passe a constar dos 
Anais do Senado Federal. 

Muito obrigado. 
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. RENAN CALHEIROS (PSDB – AL. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, para a maioria das pessoas, adquirir 
a sua “casa própria” é muito mais que a realização de 
um negócio: é a concretização de um grande sonho!

Em um País como o nosso, onde milhões de pes-
soas têm renda familiar muito baixa e o custo do dinheiro 
é extremamente caro e difícil, resolver o problema do 
déficit habitacional tem de ser uma prioridade.

O perfil da pirâmide sócio-econômica do Brasil 
aponta que 33% das famílias têm renda familiar de até 
dois salários mínimos.

E o mais grave: 92% do déficit habitacional está 
concentrado nas famílias que ganham até cinco salá-
rios mínimos.

Esses números atestam que a faixa de renda 
mais baixa pode oferecer grandes oportunidades para 
investimentos. 

As parcerias entre o poder público, empresas 
privadas e Caixa Econômica Federal podem ajudar a 
resolver uma parcela importante dessa falta de mora-
dia mais barata. 

Em países como o México, um modelo semelhante 
ao nosso constrói mais de 750 mil residências por ano, 
número bem superior ao produzido no Brasil.

Hoje, o déficit habitacional brasileiro é avaliado 
em cerca de 8 milhões de residências, segundo a Fun-
dação Getúlio Vargas. 

Em Alagoas, o déficit é calculado em mais de 130 
mil casas, segundo o Ministério das Cidades. 

Ainda de acordo com a FGV, em 2020, o País 
terá 21 milhões de novas famílias. 

Para acompanhar este crescimento e zerar o atu-
al déficit habitacional, serão necessárias 28 milhões 
de novas moradias.

Além disso, há a necessidade de eliminar as 2 
milhões e meio de moradias habitadas por duas ou 
mais famílias e as 3 milhões e meio de moradias ina-
dequadas, como as favelas. 

Segundo o Ministério das Cidades, cerca de 
40% dos recursos necessários para isso têm de vir 
dos cofres públicos.

Diante deste quadro, torna-se fundamental para 
o País o programa habitacional “Minha Casa, Minha 
Vida” para as famílias de baixa renda, anunciado pelo 
Governo Federal.

A intenção é construir um milhão de moradias até 
o final de 2010. Em Alagoas, serão erguidas quase 20 
mil novas casas.

Para acessar o financiamento, os estados e mu-
nicípios devem doar terrenos, preferencialmente nas 

regiões metropolitanas, em locais que tenham infra-
estrutura básica. 

Os governadores e prefeitos também precisam 
aceitar a redução da carga tributária sobre os mate-
riais de construção. 

Os estados devem reduzir o ICMS e o Imposto de 
Transmissão Causa-Mortis e Doação. Os municípios 
têm de se comprometer a reduzir ou ISS e o ITBI. 

Em locais onde não há infraestrutura básica, o 
governo federal vai disponibilizar uma linha de finan-
ciamento de R$ 5 bilhões para que as construtoras 
providenciem o asfaltamento de ruas, a instalação de 
saneamento básico e levem energia. 

Essa linha terá custo de TJLP mais 1% ao ano. 
O financiamento pode ser feito em até 36 meses, com 
prazo de carência de até 18 meses.

A previsão é de que o investimento seja de R$ 
34 bilhões de reais. 

Serão R$ 16 bilhões de reais para a construção 
de 400 mil casas, no valor médio de 40 mil reais para 
famílias com renda entre zero e três salários-mínimos, 
totalmente subsidiadas.

De três a seis mínimos, haverá um escalonamen-
to dos subsídios a outras 400 mil moradias, com valor 
máximo de R$ 23 mil reais por unidade.

Acima de seis mínimos, faixa na qual estão pre-
vistas 200 mil moradias novas, o valor máximo a ser 
financiado será de R$ 130 mil reais.

Além destes valores, o fundo garantidor – desti-
nado a cobrir a inadimplência de mutuários acima de 
três salários mínimos – terá cerca de R$ um bilhão do 
Tesouro Nacional.

A mesma quantia está sendo reservada para co-
brir os subsídios e reduzir os seguros de vida cobrados 
nos financiamentos. Quem tem renda até três mínimos 
não pagará os seguros.

A medida é importante para a geração de empre-
gos e para a economia do País. Pelo menos 400 mil 
trabalhadores devem ser contratados para as obras 
de construção. 

Quero aqui apresentar outras propostas para 
aperfeiçoar ainda mais o sistema habitacional:

Racionalizar a concessão de subsídios para que 
mais famílias possam usufruí-los;

Criar mecanismos que ampliem as garantias de 
crédito habitacional para as famílias de baixa renda;

Combater o déficit habitacional com enfoque na 
ampliação da oferta de moradias;

Estimular o mercado secundário de hipotecas e 
recebíveis;
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Diminuir a burocracia na aprovação de projetos 
e na concessão de créditos;

Reduzir a carga tributária incidente na construção 
de moradias populares;

Modernizar o sistema de registro de imóveis, com 
centralização das informações fiscais, de propriedade 
e dívidas;

Estimular a regularização fundiária, para forma-
lizar o mercado imobiliário de baixa renda;

Criar um cadastro positivo de crédito, para agi-
lizar a concessão de crédito e reduzir o custo de em-
préstimo.

Precisamos aproveitar esta oportunidade, ou seja, 
a tramitação da medida provisória, resolver também o 
problema da falta de moradias para os policiais e incluir 
outras medidas, como uma solução para a substitui-
ção das casas de taipa, encontradas no interior, por 
casas de alvenaria.

Se todos nós juntos, governo e sociedade, nos 
articularmos, em breve, milhões de brasileiros poderão 
finalmente realizar o sonho da casa própria. 

Vamos erradicar o déficit habitacional e produzir 
milhões de moradias em todo país, gerando emprego 
e renda e ativando a monumental cadeia produtiva da 
construção.

Aproveito a oportunidade para fazer um impor-
tante registro.

Recebi do eminente Ministro Hamilton Carvalhido, 
Coordenador da Comissão de Juristas constituída pelo 
Senado Federal, uma breve e competente exposição 
de motivos sobre os trabalhos do colegiado referente 
à elaboração de um anteprojeto de reforma do Código 
de Processo Penal, objetivando torná-lo mais moder-
no, ágil e eficaz no combate ao crime è à impunidade 
e na defesa da sociedade.

O nosso Código de Processo Penal data de 1941. 
Tem quase 70 anos e está superado pela realidade dos 
novos tempos, que exige um estatuto que se desta-
que pela eficiência, livre de formalismos e delongas 
inúteis. 

Seria bom que a lei envelhecesse com a socie-
dade. A experiência, porém, mostra um cenário dife-
rente, onde o direito, como tudo, rende-se ao inevitável 
desgaste causado pelo tempo.

Esta Casa está realmente empenhada em aper-
feiçoar a legislação processual penal brasileira. 

Além da significativa contribuição da Comissão de 
Juristas, tramitam na Comissão de Constituição e Jus-
tiça do Senado – presidida pelo Senador Demóstenes 
Torres – outros projetos, oriundos do Poder Executivo, 
que devem ser debatidos e votados no Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en-
cerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Se-
nadores que constará da próxima sessão deliberativa 
ordinária a seguinte

 
ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 270, DE 2008 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 270, de 2008 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 1.125, de 
2008, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Relator ad hoc: Senador Francisco Dornelles), 
que aprova a programação monetária relativa 
ao quarto trimestre de 2008.

2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 29, DE 2003 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 29, de 2003, tendo 
como primeira signatária a Senadora Lúcia Vâ-
nia, que dá nova redação ao art. 193 da Consti-
tuição Federal (que trata da ordem social).

Parecer favorável, sob nº 156, de 2006, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Tasso Jereissati.

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 5, DE 2005 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 5, de 2005, tendo 
como primeiro signatário o Senador Cristovam 
Buarque, que altera o artigo 45 da Constitui-
ção para conceder ao brasileiro residente no 
exterior o direito de votar nas eleições.

Parecer sob nº 1.037, de 2006, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Azeredo, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.
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4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 38, DE 2004 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 38, de 
2004, tendo como primeiro signatário o Se-
nador Sérgio Cabral, que altera os arts. 52, 
55 e 66, da Constituição Federal, para es-
tabelecer o voto aberto nos casos em que 
menciona, terminando com o voto secreto 
do parlamentar.

Pareceres sob nºs 1.058, de 2006, e 
1.185, de 2007, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio 
Carlos Valadares, – 1º pronunciamento: (sobre 
a Proposta) favorável, nos termos da Emen-
da nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece; – 2º 
pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de 
Plenário), contrário.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 50, DE 2006 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 50, de 2006, tendo 
como primeiro signatário o Senador Paulo Paim, 
que inclui o art. 50A e altera os arts. 52, 55 e 66, 
da Constituição Federal, para estabelecer o voto 
aberto nos casos em que menciona, terminando 
com o voto secreto do parlamentar.

Pareceres sob nºs 816 e 1.186, de 2007 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, – 1º pronunciamento: (sobre a Pro-
posta) Relator: Senador Tasso Jereissati, fa-
vorável; 2º pronunciamento: (sobre a Emenda 
nº 1, de Plenário) Relator ad hoc: Senador 
Flexa Ribeiro, favorável, com Subemenda, 
que oferece.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 86, DE 2007 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 86, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Alvaro Dias, que altera o § 2º do art. 55 da 
Constituição Federal (determina o voto aber-

to para a perda de mandato de Deputados e 
Senadores).

Pareceres sob nºs 817 e 1.187, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, – 1º pronunciamento: (sobre a Propos-
ta), Relator: Senador Tasso Jereissati, favo-
rável, com a Emenda nº 1-CCJ, de redação, 
que apresenta; – 2º pronunciamento: (sobre a 
Emenda nº 2-Plen), Relator ad hoc: Senador 
Flexa Ribeiro, favorável parcialmente, com 
Subemenda, que apresenta.

7 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 150, DE 2006 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
dos Recursos nºs 4 e 5, de 2007)

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 150, de 2006, de autoria da 
Senadora Serys Slhessarenko, que dispõe 
sobre a repressão ao crime organizado e dá 
outras providências.

Pareceres sob nºs 264 e 1.094, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Aloizio Mercadante, 
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorá-
vel, nos termos das Emendas nºs 1 a 24-CCJ; 
e 2º pronunciamento (sobre as emendas de 
Plenário): favorável às Emendas nºs 26 e 27-
Plen, na forma das Subemendas que apre-
senta, e pela rejeição das Emendas nºs 25 e 
28 a 36-Plen.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 20, DE 1999 
(Tramitando em conjunto com as Propostas  
de Emenda à Constituição nºs 18, de 1999;  

3, de 2001; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 20, de 1999, tendo como primeiro 
signatário o Senador José Roberto Arruda, 
que altera o art. 228 da Constituição Federal, 
reduzindo para dezesseis anos a idade para 
imputabilidade penal.

Parecer sob nº 478, de 2007, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Demóstenes Torres, favorável à 
Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 
1999, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 
e pela rejeição das demais matérias que tra-
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mitam em conjunto, com votos contrários dos 
Senadores Sibá Machado, Eduardo Suplicy, 
Epitácio Cafeteira, Antônio Carlos Valadares, 
Pedro Simon, Romero Jucá, e das Senado-
ras Serys Slhessarenko, Lúcia Vânia e, em 
separado, do Senador Aloizio Mercadante e 
da Senadora Patrícia Saboya.

Obs.: foram apresentadas duas emen-
das.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 18, DE 1999 
(Tramitando em conjunto com as Propostas  
de Emenda à Constituição nºs 20, de 1999;  

3, de 2001; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 18, de 1999, tendo como primeiro 
signatário o Senador Romero Jucá, que al-
tera a redação do art. 228 da Constituição 
Federal. 

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 3, DE 2001 
(Tramitando em conjunto com as Propostas  

de Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999;  
26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 3, de 2001, tendo como primeiro 
signatário o Senador José Roberto Arruda, 
que altera o artigo 228 da Constituição Fe-
deral, reduzindo para dezesseis anos a idade 
para imputabilidade penal.

11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 26, DE 2002 
(Tramitando em conjunto com as Propostas  

de Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999;  
3, de 2001;90, de 2003; e 9, de 2004)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 26, de 2002, tendo como primeiro 
signatário o Senador Iris Rezende, que altera 
o artigo 228 da Constituição Federal, para re-
duzir a idade prevista para a imputabilidade 
penal, nas condições que estabelece.

12 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 90, DE 2003 
(Tramitando em conjunto com as Propostas  

de Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999;  
3, de 2001; 26, de 2002; e 9, de 2004)

Segunda sessão de discussão, em 
primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 90, de 2003, tendo como 
primeiro signatário o Senador Magno Mal-
ta, que inclui parágrafo único no artigo 228, 
da Constituição Federal, para considerar 
penalmente imputáveis os maiores de treze 
anos que tenham praticado crimes definidos 
como hediondos.

13 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 9, DE 2004 
(Tramitando em conjunto com as Propostas  

de Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999;  
3, de 2001; 26, de 2002; e 90, de 2003)

Segunda sessão de discussão, em 
primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 9, de 2004, tendo como pri-
meiro signatário o Senador Papaléo Paes, 
que acrescenta parágrafo ao artigo 228 da 
Constituição Federal, para determinar a im-
putabilidade penal quando o menor apre-
sentar idade psicológica igual ou superior 
a dezoito anos.

14 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 105, DE 2003

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 105, de 2003 (nº 335/95, na 
Casa de origem), que dá nova redação ao art. 
89 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 ¿ 
Lei de Execução Penal, que trata das peniten-
ciárias de mulheres.

Pareceres sob nºs 495, de 2004, e 488, 
de 2008, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhes-
sarenko, 1º pronunciamento: favorável, com 
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta; 
2º pronunciamento: (em reexame, nos termos 
do Requerimento nº 812, de 2004): ratificando 
seu parecer anterior.
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15 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 140, DE 2007 – 

COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar, 
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que 
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105, 
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os 
dados financeiros não sigilosos, para fins de 
investigação de ilícito penal.

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 1º pro-
nunciamento (sobre o Projeto): favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronun-
ciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): favorável, 
nos termos de Subemenda que oferece.

16 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006 

(Tramita nos termos dos  
arts. 142 e 143 do Regimento Comum)

Segunda sessão de discussão, em primei-
ro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 226, 
de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito dos Correios, que acrescenta 
dispositivos ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal, e à Lei nº 
1.579, de 18 de março de 1952, que dispõe so-
bre as Comissões Parlamentares de Inquérito 
(tipifica as condutas de fazer afirmação falsa ou 
negar a verdade, na condição de indiciado ou 
acusado, em inquéritos, processos ou Comis-
sões Parlamentares de Inquérito). 

Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
(em audiência, nos termos do Requerimento nº 
29, de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.

17 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 34, DE 2008 

(Tramita nos termos dos  
arts. 142 e 143 do Regimento Comum)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
34, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista 

Especial sobre Mudanças Climáticas, que dis-
põe sobre a concessão de subvenção à imple-
mentação de Servidão Florestal, de Reserva 
Particular do Patrimônio Natural e de reserva 
legal, e sobre a possibilidade de recebimento 
da subvenção na forma de abatimento de dí-
vidas de crédito rural.

18 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 35, DE 2008 

(Tramita nos termos dos  
arts. 142 e 143 do Regimento Comum)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
35, de 2008, de iniciativa da Comissão Mis-
ta Especial sobre Mudanças Climáticas, que 
altera dispositivo da Lei nº 9.427, de 26 de 
dezembro de 1996, para viabilizar o acesso, 
ao Sistema Elétrico Interligado Nacional, dos 
autoprodutores de energia elétrica.

19 
REQUERIMENTO Nº 914, DE 2007

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 914, de 2007, do Senador Mozarildo Ca-
valcanti, solicitando a dispensa do parecer da 
Comissão de Assuntos Econômicos ao Projeto 
de Lei do Senado nº 312, de 2007, uma vez 
que o prazo naquela Comissão já se encontra 
esgotado. (Gestão de florestas públicas; institui 
o Serviço Florestal Brasileiro na estrutura do 
Ministério do Meio Ambiente)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 21 
minutos.)
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Ata Da 36ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 26 de março de 2009

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. José Sarney, Mão Santa, Mário Couto e Romeu Tuma

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 12 minu-

tos e encerra-se às 19 horas e 12 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-

mento:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Brasília, 26 de março de 2009. Há número regimen-
tal. Declaro aberta a sessão do Senado da República 
do Brasil.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos, às 14 horas e 12 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– 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 Decreto Legislativo nº 489, de 2007 (nº 
355/2007, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga permissão à Rádio Santiago 
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de 
Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 72, de 2008 
(nº 430/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Comunitária de Radiodifusão para De-
senvolvimento Artístico e Cultural de Ouro Fino 
para executar serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de Ouro Fino, no Estado de Mi-
nas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 87, de 2008 (nº 
471/2007, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que renova a concessão outorgada à 
Televisão Ponta Porã Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de 
Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 228, de 2008 
(nº 560/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rede 
Brasil de Comunicações Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência mo-
dulada na cidade de Lagoa Grande, Estado de 
Pernambuco;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 249, de 2008 (nº 
623/2008, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga autorização à Associação 
Comunitária de Radiodifusão Cabo Verde para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Gurupi, Estado do Tocantins;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 304, de 2008 (nº 
646/2008, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga permissão à Sistema Jovem 
de Comunicação Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Cabixi, Estado de Rondônia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 305, de 2008 
(nº 647/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Aquidaua-

na Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Monte Negro, Estado de Rondônia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 307, de 2008 
(nº 652/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção dos Produtores Rurais do Vale do Rio Preto 
– APRLVARP para executar serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de Aparecida do Rio 
Negro, Estado do Tocantins;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 322, de 2008 
(nº 437/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Municipal de Assistência Social – Amas para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de São Gonçalo do Abaeté, Estado de 
Minas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 324, de 2008 
(nº 467/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio e TV 
Centauro Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Simonésia, Estado de Minas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 326, de 2008 
(nº 524/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária Cultural Vale do Rio Pires para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Rio Pires, Estado da Bahia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 327, de 2008 
(nº 527/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária de Comunicação Futura para 
executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Comendador Gomes, Estado de 
Minas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 330, de 2008 
(nº 260/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada 
à Telecomunicações Delfi m Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Cascavel, Estado do 
Paraná;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 332, de 2008 
(nº 683/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Centro 
de Defesa dos Direitos humanos e Educação 
Popular do Acre – CDDHEP-AC para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Rio Branco, Estado do Acre;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 333, de 2008 
(nº 684/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
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ciação Comunitária de Comunicação e Cultu-
ra de Monte Pascoal para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Itabela, 
Estado da Bahia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 334, de 2008 
(nº 685/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária Ideal para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Lauro de 
Freitas, Estado da Bahia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 336, de 2008 
(nº 722/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão à Rádio Som 
Araguaia de Palmas Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cida-
de de Guaraí, Estado do Tocantins;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 337, de 2008 
(nº 723/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão à Rádio 
Som Tocantins Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Pedro Afonso, Estado do Tocantins;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 338, de 2008 
(nº 727/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária de Verê para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Verê, Estado do Paraná; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 339, de 2008 
(nº 826/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Milano 
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de 
Cianorte, Estado do Paraná;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 342, de 2008 (nº 
672/2008, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga autorização à Associação 
Comunitária de apoio a Educação, Saúde, Se-
gurança, Esporte, Lazer, Cultura, Turismo e Meio 
Ambiente às Associações de Bairros de Mirace-
ma do Tocantins – TO para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Miracema 
do Tocantins, Estado do Tocantins;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 345, de 2008 
(nº 692/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio 
Som Alvorada Ltda. para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Peixe, Estado do Tocantins;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 346, de 2008 (nº 
693/2008, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga permissão à Onik Radiodi-
fusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 

sonora em freqüência modulada na cidade de São 
Miguel do Tocantins, Estado do Tocantins;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 349, de 2008 
(nº 721/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão à Folha Po-
pular Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Goiatins, 
Estado do Tocantins;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 351, de 2008 
(nº 613/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Rádio Comunitária Avante Lençóis para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Lençóis, Estado da Bahia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 352, de 2008 
(nº 627/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à 
Associação de Difusão Comunitária de Baia-
nópolis para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Baianópolis, Estado 
da Bahia; e

– Projeto de Decreto Legislativo nº 354, de 2008 
(nº 717/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão à Nortão 
Comunicação e Publicidade Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Borba, Estado do Amazonas.

Tendo sido aprovadas terminativamente pela Co-
missão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática, as matérias vão à promulgação.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Sobre a mesa, comunicações que passo a ler.

São lidas as seguintes:

Ofício nº 3/2009-CMMC

Brasília, 25 de março de 2009

 Excelentíssimo Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão Mis-

ta Permanente sobre Mudanças Climáticas, comu-
nico a Vossa Excelência que em reunião realizada 
no dia de hoje, 25 de março do ano em curso, ha-
vendo acordo entre os membros, foram eleitos por 
aclamação a Deputada Vanessa Grazziotin, para 
o cargo de Vice-Presidenta e o Deputado Colbert 
Martins, para o cargo de Relator da Comissão, con-
forme dispostos nos artigos 6º e 9º, da Resolução 
nº 4, de 2008-CN.

Respeitosamente, – Senadora Ideli Salvatti, 
Presidenta da Comissão.
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Ofício GSGG 39/2009 

Brasília, 26 de março de 2009 

Senhor Presidente,
Com os meus cordiais cumprimentos a Vossa 

Excelência, informo-lhe que estive toda a manhã de 
hoje, quinta-feira, 26 de março de 2009, em reunião 
na Comissão de Infraestrutura desta Casa, conforme 
lista de presença anexa, mas que, na sessão havida 

no Plenário do Senado, eu me esqueci de assinar a 
lista de presença dos parlamentares.

Assim sendo, solicito-lhe que considere esta 
justifi cativa e faça constar a minha presença naquela 
sessão de hoje.

Agradeço a Vossa Excelência a atenção que me 
der e apresento-lhe meus respeitos.

Atenciosamente, – Senador Gilberto Goellner.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Os ofícios lidos vão à publicação.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Of. nº 402/2009/SGM/P

Brasília, 26 de março de 2009

Assunto: Encaminhamento de Ofício referente à Comis-
são Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas.

Senhor Presidente,
Encaminho à Vossa Excelência, em anexo, o Ofí-

cio nº 81/2009, da Liderança do Partido Verde, referen-
te às indicações para a Comissão Mista Permanente 
sobre Mudanças Climáticas.

Atenciosamente, – Michel Temer, Presidente.

Ofício nº 81/09/LIDPV 

Brasília, 25 de março de 2009

Assunto: Indicação Comissão Mista

Senhor Presidente,
 Em atenção ao Ofício SGM/P nº 172/2009, indi-

co a Vossa Excelência o nome do Deputado Fernando 
Gabeira – PV/RJ em substituição ao Deputado Sarney 
Filho – PV/MA para integrar, na condição de Titular, a 
Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climá-
ticas – CMMC.

Informo, por oportuno, que o nobre Deputado 
Sarney Filho – PV/MA integrará a aludida Comissão 
na condição de suplente.

Atenciosamente, – Deputado Sarney Filho, Lí-
der do PV.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
O ofício lido vai à publicação.

Será feita a substituição solicitada.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Sobre a mesa, comunicações que passo a ler.

São lidos os seguintes:

Ofício GLC nº 26/09

Brasília, 25 de março de 2009

Assunto: Indicação de Vice-Líder do Governo 
no Congresso Nacional

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos da Resolução nº 1, de 2008-CN,  in-

dico o senhor Deputado Colbert Martins – PMDB/BA 
para o cargo de Vice-Líder do Governo no Congresso 
Nacional em substituição ao Deputado Walter Pinhei-
ro – PT/BA.

Atenciosamente, – Senadora Roseana Sarney, 
Líder

Ofício GLC nº 28/09

Brasília, 26 de março de 2009

Assunto: Indicação de Vice-Líder do Governo no Con-
gresso Nacional

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos da Resolução nº 01, de 2008-CN,  

indico o senhor Deputado Nelson Pellegrino – PT/BA 
para a vaga de Vice-Líder do Governo no Congresso 
Nacional.

Atenciosamente, – Senadora Roseana Sarney, 
Líder.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Os ofícios lidos vão à publicação.

Sobre a mesa, parecer que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
O parecer lido vai à publicação.

Sobre a mesa, ofício do Presidente da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício nº 5/09-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 11 de março de 2009

Assunto: decisão terminativa

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º, do 

Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Ex-
celência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 

pela aprovação, com a Emenda nº 1 – CCJ, do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 359, de 2004, que “Altera a 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para o fi m de 
determinar aos órgãos e entidades da Administração 
Pública o uso da Rede Mundial de Computadores nos 
procedimentos licitatórios e atos subsequentes”, de 
autoria do Senador Augusto Botelho.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Com referência ao expediente lido, fi ca aberto o prazo 
de cinco dias úteis para interposição de recurso, nos 
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termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, 
por um décimo da composição da Casa, para que o 
Projeto de Lei do Senado nº 359, de 2004, seja apre-
ciado pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 318, DE 2009

Requeiro, nos termos do artigo 255,inciso II, alí-
nea c, nº 12 do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, que o PLS 77/2009 seja encaminhado também à 
apreciação da Comissão de Assuntos Sociais, além 
das comissões constantes do despacho inicial.

Sala das Sessões, 26 de março de 2009. – Se-
nador Heráclito Forte.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– O requerimento lido será publicado e incluído em 
Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 319, DE 2009

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 199 do RISF, requeremos a 

realização de Sessão Especial do Senado, no dia 17 
de setembro do corrente ano, destinada a homenagear 
o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, 
em comemoração ao seu 45º aniversário.

Sala das Sessões, 26 de março de 2009. – Se-
nador Paulo Paim, Senador Flávio Arns, Senador 
Eduardo Matarazzo Suplicy, Senador Mario Cou-
to, Senador Garibaldi Alves Filho, Senador João 
Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
O requerimento lido vai à publicação.

Sobre a mesa, mensagem do Presidente da Re-
pública que passo a ler.

É lida a seguinte:

MENSAGEM Nº 48, DE 2009
(Nº 185/2009, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
Informo a Vossas Excelências que me ausenta-

rei do País no período de 27 de março a 3 de abril, 
em viagens ofi ciais ao Chile de 27 a 28 de março, ao 
Catar de 29 a 31 de mçaro, à França em 1º de abril e 
ao Reino Unido de 1º a 3 de abril.

Brasília, 25 de março de 2009. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

Aviso nº 175 – C. Civil

Em 25 de março de 2009

Assunto: Viagem presidencial

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual 

o Excelentíssimo Senhor Presidente da República co-
munica que se ausentará do País no período de 27 de 
março a 3 de abril, em viagens ofi ciais ao Chile de 27 a 
28 de março, ao Catar de 29 a 31 de março, à França 
em 1º de abril e ao Reino Unido de 1º a 3 de abril.

Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de 
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da Repú-
blica.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
A Mensagem que acaba de ser lida será publicada e 
juntada ao processado da Mensagem nº 1, de 2009.

Sobre a mesa, projetos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 11, DE 2009 

Dispõe sobre o estágio-visita no âm-
bito do Senado Federal.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º Fica criado o estágio-visita, programa de 

natureza educativa destinado a permitir que estudantes 
universitários conheçam o cotidiano da atividade parla-
mentar, em especial no âmbito do Senado Federal.

Art. 2º As atividades do estágio-visita podem 
compreender a realização de visitas orientadas e a 
participação em palestras, conferências e seminários 
sobre o funcionamento do Poder Legislativo, em es-
pecial do Senado Federal.

Art. 3º O estágio-visita tem duração de, no má-
ximo, cinco dias corridos.

Art. 4º O número de estagiários-visitantes é limi-
tado a quarenta, em cada edição. 

Parágrafo único. A Mesa do Senado Federal, por 
meio dos seus órgãos, fi xará, no início de cada sessão 
legislativa, o número de edições de estágio-visita. 

Art. 5º Podem participar do estágio-visita estu-
dantes regularmente matriculados em instituições de 
educação superior, públicas e privadas, com idade 
superior a dezoito anos, que não tenham participado 
anteriormente do programa e que tenham sido indica-
dos por Senador.

Parágrafo único. Cada Senador pode indicar até 
cinco candidatos por ano para participar do estágio-
visita. 
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Art. 6º O Senado Federal oferecerá alimentação 
para os estagiários-visitantes e, para aqueles que não 
residam no Distrito Federal, hospedagem.

Art. 7º Será concedido certifi cado de participa-
ção ao estagiário-visitante que cumprir freqüência 
integral.

Art. 8º O estágio-visita não é remunerado e não 
cria qualquer vínculo empregatício.

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Justifi cação

O parco conhecimento sobre a vida parlamentar 
constitui um dos fatores responsáveis pela crise de cre-
dibilidade enfrentada pelo mundo político-partidário no 
Brasil contemporâneo. Se o público tivesse mais infor-
mações sobre o Poder Legislativo, muitos mitos sobre 
seu funcionamento seriam desfeitos. Por conseguinte, 
a democracia brasileira sairia fortalecida.

Diante desse quadro de desinformação, torna-se 
de grande relevância promover maior contato entre a 
vida parlamentar e segmentos da população forma-
dores de opinião. Nesse contexto, os estudantes de 
educação superior, futuros profi ssionais liberais, aca-
dêmicos, servidores públicos graduados e empresários 
devem receber atenção especial. 

Um mecanismo válido para promover essa apro-
ximação é representado pelo estágio-visita, já utilizado 
pelo Poder Judiciário e pela Câmara dos Deputados.

O estágio-visita não se confunde com o estágio 
propriamente dito, que constitui relação de aprendiza-
gem formal, de mais longa duração, supervisionada pe-
las instituições de ensino e regida por lei específi ca. 

É bem verdade que o estágio-visita também é um 
programa de natureza educativa e, igualmente, não cria 
qualquer vínculo empregatício. Mas trata-se de pro-
grama de breve duração – de até cinco dias corridos 
–, composto de visitas orientadas e participação em 
palestras, conferências e seminários. Seu objetivo é o 
de permitir que estudantes universitários conheçam o 
cotidiano da atividade parlamentar, principalmente no 
âmbito do Senado Federal.

Podem participar do estágio-visita estudantes 
regularmente matriculados em instituições de educa-
ção superior, públicas e privadas, com idade superior 
a dezoito anos, que não tenham participado anterior-
mente do programa e que tenham sido indicados por 
Senador.

Aos estudantes, que receberão o apoio do Se-
nado Federal para participar do estágio, serão confe-
ridos certifi cados, desde que tenham cumprido toda 
a programação prevista.

Estamos convictos de que esse programa con-
tribuirá para o surgimento de uma nova imagem do 
Poder Legislativo. Solicitamos, assim, o apoio para a 
aprovação deste projeto.

Sala das Sessões, – Senador Inácio Arruda.

(Às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania e Diretora.)

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 
Nº 12, DE 2009

Dispõe sobre a criação do Portal de 
Transparência do Senado Federal na Rede 
Mundial de Computadores e disciplina as 
informações a serem divulgadas no mes-
mo.

O Senado Federal resolve:

CAPÍTULO I
Da Construção do

Portal de “Transparência do Senado Federal”

Art. 1º A divulgação de informações relativas à 
execução orçamentária e fi nanceira das Unidades Ges-
toras incluídas no Órgão Senado Federal, exclusiva-
mente para fi ns de controle social, seguirá o disposto 
nesta Resolução.

Art. 2º Ficam obrigadas as Unidades Gestoras 
do Senado Federal e Gabinetes de Senadores a in-
serir no Portal “Transparência do Senado Federal”.as 
informações defi nidas nesta resolução.

Art. 3º Comissão formada pela Secretaria de 
Controle Interno, com a participação de representantes 
do Controle Interno, da Consultoria de Orçamentos, 
Fiscalização e Controle do Senado Federal, do PRO-
DASEN, da UNILEGIS, do ILB, da Secretaria Especial 
de Editoração e Publicação e da Presidência do Se-
nado Federal deverá elaborar o projeto de página na 
Rede Mundial de Computadores no prazo máximo de 
sessenta dias.

Art. 4º O Portal Transparência do Senado Fede-
ral deve usar as bases de transparência e consulta do 
orçamento federal já existentes no Senado Federal, 
em específi co o SIGA BRASIL, e, caso necessário, 
construir outras para apresentar sistematizadamente 
as despesas e atividades do Senado Federal.

CAPÍTULO II
Do Conteúdo do

Portal de “Transparência do Senado Federal”

Art. 5º O Portal de “Transparência do Senado 
Federal” conterá informações sobre a execução or-
çamentária e fi nanceira, despesas indenizatórias dos 
gabinetes de Senadores, licitações, contratos, convê-
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nios, despesas com passagens e diárias das unidades 
orçamentárias e gestoras do Senado Federal, além de 
outros conteúdos que vierem a ser estabelecidos por 
Portarias da Presidência.

§ 1º Em até quatro meses antes do encerramen-
to do prazo de vigência de cada contrato fi rmado pelo 
Senado, será iniciado um novo processo de licitação 
ou de prorrogação do contrato, com a publicação de 
informe sobre a abertura do prazo em atalho (link) pró-
prio, dentro do Portal.

§ 2º A Presidência do Senado Federal deverá 
dispor em portaria, no prazo máximo de cento e vinte 
dias, sobre procedimentos e periodicidades para ali-
mentação do Portal.

Sessão I
Da Execução Orçamentária e Financeira

Art. 6º As seguintes informações, relativas à exe-
cução orçamentária e fi nanceira das Unidades Gesto-
ras do Senado federal serão divulgadas e atualizadas 
semanalmente no Portal:

I – Quadro de Detalhamento de Programas, por 
unidade orçamentária do órgão que conterá:

a) código e especifi cação dos programas 
orçamentários;

b) orçamento atualizado, levando em 
consideração os recursos consignados por 
programa na Lei Orçamentária Anual e em 
seus créditos adicionais;

c) valor liquidado no ano considerado, 
para exercícios encerrados, e valor liquida-
do até o mês considerado, para o exercício 
corrente;

d) valor pago no ano considerado, para 
exercícios encerrados, e valor pago até o mês 
considerado, para o exercício corrente;

e) percentual dos recursos liquidados 
comparados com os autorizados;

f) percentual dos recursos pagos com-
parados com os autorizados;

II – Quadro de Execução de Despesas, por uni-
dade orçamentária do órgão, que conterá:

a) descrição da natureza das despe-
sas;

b) valor liquidado no ano considerado 
referente aos exercícios encerrados e valor 
liquidado até o mês considerado referente ao 
exercício corrente;

c) valor pago no ano considerado refe-
rente aos exercícios encerrados e valor pago 
até o mês considerado referente ao exercício 
corrente.

III – consulta aos empenhos emitidos por unidade 
gestora e pelo órgão, contendo:

a) CNPJ ou CPF do benefi ciado;
b) descrição do objeto do empenho;
c) itens contratados;
d) tipo e modalidade de licitação;
e) valor empenhado e pago.

Parágrafo único. As informações de que trata este 
artigo serão extraídas do Sistema Integrado de Admi-
nistração Financeira do Governo Federal – SIAFI.

Sessão II
Das Licitações

Art. 7º As seguintes informações, referentes às 
licitações realizadas pelas Unidades Gestoras do Se-
nado Federal, serão publicadas no Portal, devendo ser 
atualizadas semanalmente:

I – unidade gestora
II – unidade administrativa dos serviços gerais 

– UASG;
III – número da licitação;
IV – número do processo;
V – modalidade da licitação;
VI – objeto;
VII – número de itens;
VIII – data e hora da abertura;
IX – local da abertura;
X – situação da licitação (aberta ou homologa-

da);
XI – contato no órgão ou entidade responsável;
XII – atalho (link) destinado à solicitação, por meio 

de correio eletrônico, da íntegra de editais, atas, anexos, 
projetos básicos e informações adicionais, diretamente 
à área responsável do órgão ou entidade.

§ 1º As informações de que trata este artigo se-
rão extraídas do Sistema Integrado de Administração 
de Serviços Gerais – SIASG.

§ 2º Os dados a que se refere o caput deste artigo 
permanecerão no Portal, pelo prazo mínimo de quatro 
anos após o encerramento da licitação.

Sessão III
Dos Contratos

Art. 8º As seguintes informações, relativas aos 
contratos fi rmados e notas de empenho expedidas pe-
las unidades gestoras do Senado Federal, deverão ser 
divulgadas e atualizadas semanalmente no Portal:

I – unidade gestora;
II – unidade administrativa dos serviços gerais 

– UASG;
III – número do contrato;
IV – data de publicação no Diário Ofi cial da 

União;
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V – número do processo;
VI – modalidade da licitação;
VII – nome do contratado;
VIII – número de inscrição do contratado no Ca-

dastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ ou no 
Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;

IX – objeto;
X – fundamento legal;
XI – período de vigência;
XII – valor do contrato;
XIII – situação do contrato (ativo, concluído, res-

cindido ou cancelado);
XIV – atalho (link) para solicitar ao órgão ou en-

tidade responsável, via correio eletrônico, a íntegra do 
instrumento de contrato e respectivos aditivos;

XV – relação de aditivos ao contrato com as se-
guintes informações:

a) número do aditivo;
b) data da publicação no Diário Ofi cial 

da União;
c) número do processo;
d) objeto do aditivo.

§ 1º As informações de que trata este artigo se-
rão extraídas do Sistema Integrado de Administração 
de Serviços Gerais – SIASG.

§ 2º As informações a que se refere o caput des-
te artigo permanecerão nas páginas de Transparência 
do Senado Federal pelo prazo mínimo de quatro anos 
após o encerramento da vigência do contrato.

Art. 9º As unidades gestoras do Senado Federal 
divulgarão no Portal, com atualização semanal, todos 
seus atos de suspensão e impedimento às empresas 
de participação em licitação promovida Administração 
Pública Federal em razão de descumprimento de con-
trato, fazendo-se constar:

I – unidade gestora;
II – unidade administrativa dos serviços gerais 

– UASG;
III – nome da empresa;
IV – número de inscrição no Cadastro Nacional 

de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
V – penalidade aplicada;
VI – período de vigência da penalidade;
VII – objeto do contrato.
Parágrafo único. As informações de que trata este 

artigo serão extraídas do Sistema Integrado de Admi-
nistração de Serviços Gerais – SIASG.

Sessão IV
Convênios e Instrumentos Congêneres

Art. 10. As seguintes informações relativas aos 
convênios ou instrumentos congêneres que envolvam 

transferência de recursos públicos federais celebrados 
por unidades gestoras do Senado Federal serão divul-
gadas e atualizadas semanalmente no Portal:

I – unidade gestora;
II – unidade administrativa dos serviços gerais 

– UASG;
III – nome do conveniado;
IV – número do convênio;
V – número do processo;
VI – objeto;
VII – valor de repasse;
VIII – valor da contrapartida do conveniado;
IX – valor total dos recursos;
X – período de vigência.
§ 1º As informações de que trata este artigo se-

rão extraídas do Sistema Integrado de Administração 
Financeira – SIAFI.

§ 2º Os dados a que se refere o caput deste artigo 
permanecerão nas páginas de Transparência do Se-
nado Federal pelo prazo mínimo de quatro anos após 
o encerramento da vigência do convênio.

Art. 11. As unidades gestoras do Senado Fede-
ral divulgarão, com atualização semanal, no Portal, 
relação de entes conveniados que, em razão de ato 
de sua responsabilidade, tenham sido declarados 
inadimplentes por motivo de descumprimento de obri-
gação pactuada.

Parágrafo único. As informações de que trata 
este artigo serão extraídas do Sistema Integrado de 
Administração Financeira – SIAFI.

Sessão V
Diárias e Passagens

Art. 12. Serão publicadas semanalmente no Por-
tal, as seguintes informações relativas às diárias e 
passagens destinadas a servidores públicos em razão 
de viagem a trabalho e a colaboradores eventuais por 
viagens no interesse da Administração:

I – unidade gestora;
II – setor administrativo;
III – nome do servidor ou colaborador;
IV – cargo, quando for o caso;
V – origem de todos os trechos da viagem;
VI – destino de todos os trechos da viagem;
VII – período da viagem;
VIII– motivo da viagem;
IX – meio de transporte;
X – categoria da passagem;
XI – valor da passagem;
XII – número de diárias;
XIII – valor total das diárias;
XIV – valor total da viagem.
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§ 1º As informações de que trata este artigo fi cam 
condicionadas à implantação do Sistema de Conces-
são de Diárias e Passagens – SCDP, de onde deverão 
ser extraídas.

§ 2º As informações a que se refere o caput deste 
artigo permanecerão no Portal pelo prazo mínimo de 
quatro anos após a realização da viagem.

Sessão VI
Das Verbas Indenizatórias

Art. 13. Os dados referentes às verbas indeni-
zatórias pagas aos Senadores ou usadas por seus 
gabinetes serão publicados mensalmente no Portal, 
devendo constar as seguintes informações:

I – nome da pessoa física ou jurídica a quem os 
valores foram pagos

II – CNPJ ou CPF
III – número da nota fi scal ou recibo
IV – descrição da Despesa
V – total e natureza da verba indenizatória re-

cebida
§ 1º O Prodasen deverá, no prazo de 120 dias, 

elaborar sistema de acompanhamento e prestação de 
contas das verbas indenizatórias para apoiar os gabi-
netes dos senadores.

§ 2º A divulgação das informações de que trata 
este artigo fi cam condicionadas à implantação do Sis-
tema previsto no parágrafo anterior.

Sessão VII
Das Despesas de Pessoal

Art. 14. A Secretaria de Recursos Humanos do 
Senado deverá inserir no Portal as seguintes infor-
mações:

I – o montante das parcelas correspondentes à 
remuneração mensal dos servidores, aposentados e 
pensionistas;

II – o montante dos valores despendidos com 
terceirização de mão de obra;

III – o montante de servidores efetivos, servido-
res comissionados e terceirizados por cargo e unidade 
administrativa;

IV – os planos de carreira e estruturas remune-
ratórias das carreiras do Senado Federal;

V – o quantitativo de cargos vagos, discrimina-
dos por carreiras

CAPÍTULO III
Da Apresentação e da Linguagem

Art. 15. As informações serão apresentadas de 
forma simples, com a utilização de recursos de nave-
gação intuitiva, independentemente de senhas ou co-
nhecimentos específi cos de informática.

Art. 16. Todo o conteúdo técnico deverá ser pre-
cedido de texto introdutório e, sempre que possível, 
acompanhado por notas explicativas, na forma de “di-
cas” de tela.

Art. 17. As informações serão divulgadas na for-
ma extensiva e decodifi cada, com a utilização de lin-
guagem simples e objetiva.

Art. 18. Os dados deverão ser apresentados com 
a respectiva fonte e data da última atualização.

Art. 19. Deverá constar na página glossário para 
termos técnicos e jurídicos e atalhos (links) para le-
gislação.

CAPÍTULO IV
Do Sigilo das Informações

Art. 20. As informações classifi cadas como sigi-
losas, nos termos da legislação sobre a matéria, terão 
sua divulgação restrita, na forma prevista de legislação 
em vigor para salvaguarda de interesses de Estado.

Art. 21. Caberá à Mesa Diretora estabelecer nor-
mas destinadas à defi nição das informações de caráter 
sigiloso e a forma de divulgação mínima necessária para 
assegurar o princípio constitucional da publicidade.

CAPÍTULO V
Das Disposições Finais

Art. 22. Fica a Secretaria de Controle Interno 
responsável pela verifi cação da alimentação das in-
formações constantes desta resolução, devendo infor-
mar à Mesa Diretora, no prazo de 30 dias, eventuais 
descumprimentos.

Art. 23. O Portal de Transparência do Senado 
Federal deve ter atalhos (links) para outras páginas 
de transparência e para o SIGA-Brasil.

Art. 24. Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Justifi cação

Prevê o art. 37 da Constituição Federal que a 
Administração Pública se regerá pelos princípios da 
moralidade, publicidade e efi ciência como pilares da 
Administração Pública. 

A publicidade então determinada alcança muito 
mais do que a mera adoção de modos formais de di-
vulgação por meio da publicação de extratos de con-
tratos no Diário Ofi cial.

Publicar é, antes de tudo, tornar efetivamente 
público ou conhecido do público.

Indiscutível que, nos dias atuais, a internet é o 
grande meio de comunicação entre o governo, por um 
lado, e a sociedade por outro.

Este Projeto de Resolução tem como principal 
objetivo exatamente o de dar efi cácia concreta ao 
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princípio da publicidade, gerando uma linha aberta de 
informação do Senado Federal para a sociedade.

Nesse sentido, parte ele dos modelos desen-
volvidos a partir do Decreto nº 5.482/05 e da Portaria 
Interministerial– CGU/MP nº 140/06 pelo Poder Exe-
cutivo e insere as avançadas técnicas presentes no 
conteúdo e nas formas de acesso das bases do sis-
tema SIGA-Brasil.

Outro avanço verifi cado é a oferta de informa-
ção sobre o pessoal da Casa, seus quantitativos e 
cargos.

Pretende-se, com essa iniciativa, equalizar as 
preocupações de transparência e accountability hoje 
presentes nas mais modernas formas de Administra-
ção Pública.

Sala das Sessões, – Senador Renato Casa-
grande.

(Às Comissões de Constituição, justiça 
e Cidadania; e Diretora.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 114, DE 2009 

Dá nova redação ao inciso II do art. 
14 da Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004, 
para isentar do Adicional ao Frete para a 
Renovação da Marinha Mercante as merca-
dorias que especifi ca.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso II do caput do art. 14 da Lei nº 

10.893, de 13 de julho de 2004, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 14.  ................................................
 ..............................................................
II – de adubos, fertilizantes, alimentos, 

livros, jornais e periódicos, bem como o papel 
destinado a sua impressão.

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

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justifi cação

A legislação brasileira, desde 1958, onera o trans-
porte hidroviário com a gravosa e arcaica contribuição 
de intervenção no domínio econômico (cide), denomi-
nada Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha 
Mercante (AFRMM). A receita dessa cide se destina a 
atender aos encargos da intervenção da União no apoio 
ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria 
da construção e reparação naval brasileiras, e constitui 
fonte básica do Fundo da Marinha Mercante.

O AFRMM incide sobre o frete, que é a remunera-
ção do transporte aquaviário de carga de qualquer natu-

reza descarregada em porto brasileiro. O fato gerador 
dessa cide é o início efetivo da operação de descarre-
gamento da embarcação em porto brasileiro. O tributo 
é calculado sobre o frete de acordo com as seguintes 
alíquotas: a) 25% (vinte e cinco por cento) na navega-
ção de longo curso; b) 10% (dez por cento) na navega-
ção de cabotagem; e c) 40% (quarenta por cento) na 
navegação fl uvial e lacustre, quando do transporte de 
granéis líquidos nas regiões Norte e Nordeste.

Aqueles produtos cujo custo de transporte tem 
peso relevante no preço fi nal são particularmente 
afetados pelo AFRMM, como é o caso dos alimentos, 
adubos e fertilizantes. Enquanto os países desen-
volvidos subsidiam a agricultura, o Brasil não só se 
abstém de fazê-lo como comete o desatino de onerar 
os insumos indispensáveis à produção agrícola e os 
próprios produtos agrícolas, destinados à alimentação 
humana e animal.

O projeto que ora submeto à consideração dos 
meus Pares visa estender a isenção do AFRMM de que 
trata o art. 14 da Lei nº 10.893, de 2004, aos referidos 
produtos. Ao referendá-lo, os meus Pares estarão di-
minuindo obstáculos institucionais ao desenvolvimento 
do transporte hidroviário e removendo um custo sobre 
a produção agrícola, que não encontra justifi cativa al-
guma, a não ser a inércia do Congresso Nacional.

Sala das Sessões, – Senador Gerson Camata.

(À Comissão de Assuntos Econômicos 
– decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 115, DE 2009

Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezem-
bro de 1995, para permitir que os gastos 
com educação sejam integralmente dedu-
zidos da base de cálculo do imposto de 
renda da pessoa física.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro 

de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º ...................................................
 ..............................................................
b) a pagamentos de despesas com ins-

trução do contribuinte e de seus dependentes, 
efetuados a estabelecimentos de ensino, rela-
tivamente à educação infantil, compreendendo 
as creches e as pré-escolas; ao ensino funda-
mental; ao ensino médio; à educação superior, 
compreendendo os cursos de graduação e de 
pós-graduação (mestrado, doutorado e espe-
cialização); e à educação profi ssional, compre-
endendo o ensino técnico e o tecnológico; 

 .................................................... (NR).”
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Art. 2º O Poder Executivo, visando ao cumprimen-
to do disposto nos arts. 5º, II, 12 e 14 da Lei Comple-
mentar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará o mon-
tante da renúncia fi scal decorrente do disposto nesta 
Lei e o incluirá no demonstrativo a que se refere o § 6º 
do art. 165 da Constituição, que acompanhará o proje-
to de lei orçamentária cuja apresentação se der após 
decorridos sessenta dias da publicação desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Parágrafo único. O benefício de que trata o art. 
1º só produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro do ano 
subseqüente àquele em que for implementado o dis-
posto no art. 2º

Justifi cação

A dedução de gastos com educação da base de 
cálculo do imposto de renda tem dupla fi nalidade.

Por um lado, cumpre o desiderato de personali-
zação do imposto e de sua graduação conforme a ca-
pacidade econômica do contribuinte, conforme preco-
nizado no art. 145, § 1º, da Constituição Federal. Com 
efeito, trata-se de adequar à peculiaridade do cidadão 
a taxação referente a seus encargos educacionais, 
sejam próprios ou de seus dependentes.

Por outro lado, trata-se de dar cumprimento a 
política extrafi scal de massifi cação educacional, de 
grande interesse para o desenvolvimento nacional e 
a igualação de oportunidades – o que deverá resul-
tar, no longo prazo, em melhor distribuição de renda 
na economia.

No art. 205, reza a Constituição Federal que a 
educação é direito de todos e dever do Estado e da 
família, e, no art. 206, IV, esse direito compreende a 
gratuidade do ensino público em estabelecimentos 
ofi ciais.

Todavia, sabemos todos que o Estado não tem 
condições de oferecer a todas as famílias ensino gra-
tuito – e, muito menos, de boa qualidade. Embora te-
nham o direito constitucional, milhões de famílias são 
forçadas a buscar o ensino privado, sacrifi cando o 
orçamento familiar.

Impossível não constatar, aí, uma brutal e incons-
titucional discriminação: parte da população tem acesso 
ao ensino gratuito. Outra parte deve prover esse bem 
às suas próprias expensas – cabendo relembrar que 
a educação é de interesse familiar e individual, mas, 
antes de tudo, é de interesse da política nacional de 
desenvolvimento.

A legislação do imposto de renda, em sua forma 
atual, apenas mitiga essa discriminação, ao permitir 
a dedução limitada dos gastos. No ano-calendário de 
2008, esse limite situou-se em R$ 2.592,29. Ora, na 

maioria das cidades brasileiras, esse valor não é su-
fi ciente para cobrir sequer um quadrimestre de esta-
belecimento de ensino médio de qualidade razoável. 
Isso sem contar que, nas escolas privadas, deixa de 
haver o comparecimento estatal em diversas outras 
despesas correlatas, tais como transporte, merenda, 
livros didáticos, uniformes etc.

Tão discrepante é o tratamento diferenciado en-
tre as famílias que dispõem ou não de ensino público 
gratuito, que o Poder Judiciário tende a garantir, mes-
mo contra o texto legal, dedução total das despesas. É 
exemplo disso recente decisão da Justiça Federal do 
Ceará (Proc. 97.0009198-8, 7ª Vara) que sentenciou, 
em Ação Civil Pública, o direito à dedução para todos 
os residentes naquele Estado.

A retirada dos limites para a dedução é uma im-
posição de justiça e de interesse nacional.

É o que se coloca à deliberação.
Sala das Sessões, – Senador Sérgio Zambiasi.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: 
I – impostos; 
II – taxas, em razão do exercício do poder de 

polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de ser-
viços públicos específi cos e divisíveis, prestados ao 
contribuinte ou postos a sua disposição; 

III – contribuição de melhoria, decorrente de obras 
públicas. 

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão ca-
ráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade 
econômica do contribuinte, facultado à administração 
tributária, especialmente para conferir efetividade a es-
ses objetivos, identifi car, respeitados os direitos indivi-
duais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos 
e as atividades econômicas do contribuinte. 

§ 2º As taxas não poderão ter base de cálculo 
própria de impostos. 
....................................................................................

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo 
estabelecerão:
....................................................................................

§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompa-
nhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre 
as receitas e despesas, decorrente de isenções, anis-
tias, remissões, subsídios e benefícios de natureza 
fi nanceira, tributária e creditícia.
....................................................................................
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Art. 205. A educação, direito de todos e dever do 
Estado e da família, será promovida e incentivada com 
a colaboração da sociedade, visando ao pleno desen-
volvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualifi cação para o trabalho.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos 
seguintes princípios:
....................................................................................

IV – gratuidade do ensino público em estabele-
cimentos ofi ciais; 
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000

Estabelece normas de fi nanças públi-
cas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fi scal e dá outras providências.

 O Presidente da República, Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei Complementar:
....................................................................................

Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, ela-
borado de forma compatível com o plano plurianual, 
com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas 
desta Lei Complementar:

 II – será acompanhado do documento a que se 
refere o § 6o do art. 165 da Constituição, bem como 
das medidas de compensação a renúncias de recei-
ta e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter 
continuado;
....................................................................................

 Art. 12. As previsões de receita observarão as 
normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das 
alterações na legislação, da variação do índice de pre-
ços, do crescimento econômico ou de qualquer outro 
fator relevante e serão acompanhadas de demonstrati-
vo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção 
para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da 
metodologia de cálculo e premissas utilizadas.
....................................................................................

Seção II
Da Renúncia de Receita

 Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo 
ou benefício de natureza tributária da qual decorra re-
núncia de receita deverá estar acompanhada de esti-
mativa do impacto orçamentário-fi nanceiro no exercício 
em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias 
e a pelo menos uma das seguintes condições:

 I – demonstração pelo proponente de que a re-
núncia foi considerada na estimativa de receita da lei 
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afe-

tará as metas de resultados fi scais previstas no anexo 
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

 II – estar acompanhada de medidas de compen-
sação, no período mencionado no caput, por meio do 
aumento de receita, proveniente da elevação de alí-
quotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 
criação de tributo ou contribuição.

 § 1º A renúncia compreende anistia, remissão, 
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em 
caráter não geral, alteração de alíquota ou modifi cação 
de base de cálculo que implique redução discriminada 
de tributos ou contribuições, e outros benefícios que 
correspondam a tratamento diferenciado.

 § 2º Se o ato de concessão ou ampliação do in-
centivo ou benefício de que trata o caput deste artigo 
decorrer da condição contida no inciso II, o benefício 
só entrará em vigor quando implementadas as medi-
das referidas no mencionado inciso.

 § 3º O disposto neste artigo não se aplica:
 I – às alterações das alíquotas dos impostos 

previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Cons-
tituição, na forma do seu § 1º;

 II – ao cancelamento de débito cujo montante 
seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
....................................................................................

LEI Nº 9.250 DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Altera a legislação do imposto de ren-
da das pessoas físicas e dá outras provi-
dências.

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

CAPÍTULO III
Da Declaração de Rendimentos

Art. 8º A base de cálculo do imposto devido no 
ano-calendário será a diferença entre as somas:

 I – de todos os rendimentos percebidos durante 
o ano-calendário, exceto os isentos, os não-tributáveis, 
os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à 
tributação defi nitiva;

 II – das deduções relativas:
 a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendá-

rio, a médicos, dentistas, psicólogos, fi sioterapeutas, 
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, 
bem como as despesas com exames laboratoriais, ser-
viços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses 
ortopédicas e dentárias;

 b) a pagamentos de despesas com instrução do 
contribuinte e de seus dependentes, efetuados a es-
tabelecimentos de ensino, relativamente à educação 
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; 
ao ensino fundamental; ao ensino médio; à educação 
superior, compreendendo os cursos de graduação e de 
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pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); 
e à educação profi ssional, compreendendo o ensino 
técnico e o tecnológico, até o limite anual individual 
de: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007) (Vide 
Medida Provisória nº 2.159-70, de 2001)

 1. R$ 2.480,66 (dois mil, quatrocentos e oitenta 
reais e sessenta e seis centavos) para o ano-calen-
dário de 2007; (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 
2007)

 2. R$ 2.592,29 (dois mil, quinhentos e noventa 
e dois reais e vinte e nove centavos) para o ano-ca-
lendário de 2008; (Redação dada pela Lei nº 11.482, 
de 2007)

 3. R$ 2.708,94 (dois mil, setecentos e oito reais 
e noventa e quatro centavos) para o ano-calendário de 
2009; (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)

 4. R$ 2.830,84 (dois mil, oitocentos e trinta reais e 
oitenta e quatro centavos) a partir do ano-calendário de 
2010; (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)

 5. (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.482, 
de 2007)

 c) à quantia, por dependente, de: (Redação dada 
pela Lei nº 11.482, de 2007)

 1. R$ 1.584,60 (mil, quinhentos e oitenta e quatro 
reais e sessenta centavos) para o ano-calendário de 
2007; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

 2. R$ 1.655,88 (mil, seiscentos e cinqüenta e cin-
co reais e oitenta e oito centavos) para o ano-calendário 
de 2008; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

 3. R$ 1.730,40 (mil, setecentos e trinta reais e 
quarenta centavos) para o ano-calendário de 2009; 
(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

 4. R$ 1.808,28 (mil, oitocentos e oito reais e vin-
te e oito centavos) a partir do ano-calendário de 2010; 
(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

 d) às contribuições para a Previdência Social 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios;

 e) às contribuições para as entidades de previ-
dência privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha 
sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios 
complementares assemelhados aos da Previdência 
Social;

 f) às importâncias pagas a título de pensão ali-
mentícia em face das normas do Direito de Família, 
quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a 
prestação de alimentos provisionais, de acordo homo-
logado judicialmente, ou de escritura pública a que se 
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 – Código de Processo Civil; (Redação dada 
pela Lei nº 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)

 g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, pre-
vistas nos incisos I a III do (art. 6º da Lei nº 8.134, de 

27 de dezembro de 1990), no caso de trabalho não-
assalariado, inclusive dos leiloeiros e dos titulares de 
serviços notariais e de registro.

 § 1º A quantia correspondente à parcela isenta dos 
rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, 
transferência para a reserva remunerada ou reforma, 
pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pes-
soa jurídica de direito público interno, ou por entidade 
de previdência privada, representada pela soma dos 
valores mensais computados a partir do mês em que o 
contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, 
não integrará a soma de que trata o inciso I.

 § 2º O disposto na alínea a do inciso II:
 I – aplica-se, também, aos pagamentos efetu-

ados a empresas domiciliadas no País, destinados à 
cobertura de despesas com hospitalização, médicas e 
odontológicas, bem como a entidades que assegurem 
direito de atendimento ou ressarcimento de despesas 
da mesma natureza;

 II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo 
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de 
seus dependentes;

 III – limita-se a pagamentos especifi cados e 
comprovados, com indicação do nome, endereço e 
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 
– CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes – CGC 
de quem os recebeu, podendo, na falta de documen-
tação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo 
qual foi efetuado o pagamento;

 IV – não se aplica às despesas ressarcidas por 
entidade de qualquer espécie ou cobertas por contra-
to de seguro;

 V – no caso de despesas com aparelhos orto-
pédicos e próteses ortopédicas e dentárias, exige-se 
a comprovação com receituário médico e nota fi scal 
em nome do benefi ciário.

 § 3o As despesas médicas e de educação dos 
alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em 
virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo 
homologado judicialmente ou de escritura pública a 
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, poderão 
ser deduzidas pelo alimentante na determinação da 
base de cálculo do imposto de renda na declaração, 
observado, no caso de despesas de educação, o limite 
previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo. 
(Redação dada pela Lei nº 11.727, de 2008) (Produ-
ção de efeitos)
....................................................................................

(Às Comissões de Educação, Cultura e 
Esporte; e de Assuntos Econômicos, cabendo 
à última a decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 116, DE 2009

Obriga aos prestadores de serviços 
continuados a emissão de comprovante 
anual de quitação de débitos dos clientes 
com as mesmas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica obrigado ao prestador de serviços 

continuados, concessionário de serviço público ou 
empresa privada, e emissão e remessa ao contratan-
te de seus serviços, até o terceiro mês do ano subse-
quente, de certidão de quitação de débitos do cliente 
com a mesma.

Art. 2º O comprovante de que trata o art. 1º subs-
titui para todos os fi ns os comprovantes dos pagamen-
tos efetuados no período de abrangência constante 
do mesmo.

Art. 3º O descumprimento desta Lei acarretará 
às empresas referidas no art. 1º, as sanções estabe-
lecidas pelo art. 56 da Lei 8.078, de 11 de setembro 
de 1990.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação e terá efeitos práticos a partir do ano sub-
sequente.

Justifi cação

È enorme a quantidade de papel acumulado quan-
do se trata de comprovantes de pagamentos realizados 
a empresas das mais diversas atividades: televisão por 
assinatura, internet, telefonia, água, luz, etc.

Se levarmos em conta as prescrições de dívidas 
de que trata o novo Código Civil, temos que guardar 
os comprovantes de todas as empresas supracitadas, 
dentre outras, por um prazo médio de cinco anos.

O objetivo deste Projeto de Lei é substituir to-
dos estes papéis por um único comprovante de cada 
empresa, o qual teria o mesmo valor legal. Tal medida 
visa simplifi car a vida do consumidor destes serviços, 
economizando tempo e espaço físico quando se tratar 
da guarda destes documentos.

Assim sendo, apresento o Projeto de Lei em 
epígrafe para a análise e contribuição de meus no-
bres pares.

Sala das Sessões, 26 de março de 2009. – Se-
nador Mozarildo Cavalcanti.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.078, DE 1990

....................................................................................
Art. 56. As infrações das normas de defesa do con-

sumidor fi cam sujeitas, conforme o caso, às seguintes 
sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza 
civil, penal e das defi nidas em normas específi cas:

 I – multa;
 II – apreensão do produto;
 III – inutilização do produto;
 IV – cassação do registro do produto junto ao 

órgão competente;
 V – proibição de fabricação do produto;
 VI – suspensão de fornecimento de produtos 

ou serviço;
 VII – suspensão temporária de atividade;
 VIII – revogação de concessão ou permissão 

de uso;
 IX – cassação de licença do estabelecimento 

ou de atividade;
 X – interdição, total ou parcial, de estabeleci-

mento, de obra ou de atividade;
 XI – intervenção administrativa;
 XII – imposição de contrapropaganda.
 Parágrafo único. As sanções previstas neste ar-

tigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no 
âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumu-
lativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente 
ou incidente de procedimento administrativo.
....................................................................................

(Ás Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania; e de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, caben-
do à última a decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Os projetos lidos serão publicados e encaminhados 
às Comissões competentes.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Pela ordem, tem a palavra o Senador Gerson Camata, 
o primeiro que chega aqui, dando bom exemplo.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, muito 
obrigado pelas palavras de V. Exª. Eu queria que V. Exª 
me inscrevesse, se possível, para uma comunicação 
inadiável, nos termos do art. 14.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Nosso secretário-executivo já está fazendo a inscri-
ção de V. Exª.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Eu 
agradeço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Há oradores inscritos.

Dr. José Roberto, só tem ele para uma comuni-
cação inadiável. Coloque aí Mão Santa, segundo.

Há oradores inscritos.
Como primeiro orador inscrito está o Senador 

Sérgio Zambiasi. Ele vem do Rio Grande do Sul e re-
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presenta o PTB, de Getúlio Vargas, que era gaúcho. 
O Rio Grande do Sul foi o Estado que mais deu Pre-
sidentes da República deste País. E fi zeram a grande 
batalha da Farroupilha, precursora da libertação dos 
escravos e da República no Brasil. E, nesta Casa, o 
Rio Grande do Sul tem uma extraordinária represen-
tação: Pedro Simon, do meu Partido, o PMDB; Paulo 
Paim, do Partido dos Trabalhadores; e Zambiasi. Sér-
gio Zambiasi traz aqui também a presença que repre-
senta com grandeza, a daqueles grandes radialistas, 
jornalistas e comunicadores que fi zeram a política no 
Brasil, a exemplo de Carlos Werneck Lacerda, Amaral 
Neto, Afonso Arinos e outros.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Obrigado, 
Presidente Mão Santa, pelas referências a nós, Sena-
dores gaúchos: Paulo Paim, Simon, e ao Rio Grande 
do Sul. Parabéns pelo conhecimento da nossa história, 
que realmente é muito rica e contribuiu muito para o 
desenvolvimento do Brasil.

Aliás, hoje, para nós, gaúchos, é um dia muito 
especial porque a cidade de Porto Alegre está de ani-
versário. Eu quero aproveitar daqui, cumprimentando 
nosso ex-colega Senador, hoje, Prefeito Fogaça, e, 
ao transmitir-lhe o abraço, abraçar todos os porto-
alegrenses, os nativos e os adotivos, que formam 
aquela grande capital do Sul. São 237 anos de Porto 
Alegre e hoje mesmo eu vi o Prefeito Fogaça falando 
que o seu maior desafi o hoje é, entre os seus maio-
res desafi os, além, obviamente do cotidiano, que é a 
educação, a segurança, é uma solução para o trânsito 
de Porto Alegre que tenha muito a ver com o trânsito 
metropolitano.

A Ministra Dilma já está em Porto Alegre, e ela 
promoveu uma perspectiva de solução para a região 
metropolitana, porque Porto Alegre, em sua geogra-
fi a, acaba acolhendo milhares de veículos diariamen-
te que chegam a Porto Alegre em uma travessa. Eles 
não passam por Porto Alegre. Eles chegam e saem 
de Porto Alegre. Só pela BR-116 são 130 mil veículos 
diariamente.

Mas o Governo Federal, por intermédio da Mi-
nistra Dilma, determinou a extensão do trensurb até 
a cidade de Novo Hamburgo, o que facilitará muito o 
trânsito de trabalhadores pelo trem, aliviando, portanto 
a BR-116. Ao mesmo tempo, a construção da rodovia 
do Parque, a BR-448. São 22 quilômetros de extensão; 
porém, vai permitir ali desafogar a BR-116 em 50% 
de seu volume de trânsito, o que também vai facilitar 
muito a solução dos gargalos que o trânsito de Porto 
Alegre enfrenta no cotidiano.

Eu espero que o próximo passo seja a segunda 
ponte do Guaíba. Nós temos uma ponte histórica muito 

bonita. É um cartão de visita da capital gaúcha. É uma 
das poucas pontes do mundo que se eleva. Uma parte 
elevada que pesa quatrocentos mil quilos e que três 
vezes ao dia levanta para dar passagem aos navios 
que vão ao pólo petroquímico, e, entre outras coisas, 
nos fornece o gás de cozinha que abastece toda a re-
gião metropolitana, Senador Camata.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Eu queria 
informar a V. Exª, cumprimentando Porto Alegre, essa 
maravilhosa cidade brasileira, histórica cidade brasi-
leira, e dizer a V. Exª, na passagem por aquela ponte 
histórica; talvez, a única no Brasil.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – É a 
única do Brasil. Nessas condições, sim.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – É a única 
do Brasil. Desse gás de cozinha que vai para lá, 50% 
de todo o gás de cozinha consumido no Brasil é pro-
duzido pela Refi naria de Cacimbas, no Espírito Santo, 
inaugurada há uns quinze dias, pelo Presidente Lula. 
E com a inauguração da Central de Gaseifi cação de 
Anchieta, o Espírito Santo passará a produzir 72% de 
todo o gás de cozinha consumido no Brasil, o que para 
nós é motivo, como disse o Governador Paulo Hartung, 
de muita satisfação, ajudando o Brasil a cozinhar me-
lhor e a se esquentar mais.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Coisa 
boa. Nós precisamos realmente disso. E o gás que nos 
abastece chega de navio lá em Porto Alegre. Cada 
vez que um navio chega a ponte tem de elevar. E aí, 
imagina o que acontece? Porque, quando a ponte foi 
construída, Senador Camata, em 1955, se não me 
engano... Em 1959 – perdão –, quando foi concluída, 
atravessavam trezentos veículos por dia. Hoje, atra-
vessam 35 mil veículos por dia sobre essa mesma 
estrutura, essa mesma ponte. 

Então, nós estamos lutando para que se construa 
uma segunda ponte, facilitando, assim, esses gargalos 
do trânsito metropolitano da região de Porto Alegre, 
dando assim mais e melhor qualidade de vida para 
toda região. Acho que o próximo passo da Ministra 
Dilma é a autorização dessa segunda ponte, o que vai 
nos dar uma condição de fl uxo e de desenvolvimento 
muito especial.

Mas hoje, também, mais precisamente nesta 
quinta-feira, há outro aspecto importante no processo 
de integração e de desenvolvimento. Hoje, o Tratado 
de Assunção completa dezoito anos. Foi assinado em 
26 de março de 1991, reunindo Brasil, Argentina, Pa-
raguai e Uruguai. 

O Brasil foi representado naquele importante 
evento para o País e para a América do Sul pelo en-
tão Presidente, hoje nosso colega, Fernando Collor 
de Melo.
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O objetivo do tratado era criar um mercado co-
mum entre os países. Em 1994, o Protocolo de Ouro 
Preto deu status jurídico e internacional ao já batizado 
“Mercosul” – Mercado Comum do Sul. O Tratado de As-
sunção concretizava a ação inicial e fundamental dos 
presidentes José Sarney e Raul Alfonsín, da Argentina, 
materializada na Declaração de Iguaçu, em 1985.

Antes de mais nada, quero aproveitar o momen-
to para render minha homenagem a todos esses per-
sonagens da história da integração sul-americana na 
busca dessa cidadania. Nós queremos que, no futuro, 
possamos nos ver sul-americano, assim como italia-
nos, ingleses ou franceses se veem como europeus. 
Nós podemos ser brasileiros, argentinos ou venezue-
lanos, mas somos também sul-americanos. Essa é a 
cidadania que nós estamos buscando. 

Isso tudo começou no passado, pelas mãos do 
Senador Sarney e pelas mãos do Senador Fernando 
Collor como presidentes, com os quais temos a honra 
de conviver aqui nesta Casa. À frente de seu tempo, e 
com visão de estadistas, ambos tiveram a percepção 
da importância de promover a integração entre os paí-
ses da região, hoje fundamental para enfrentar a crise 
econômica mundial.

Ainda é dever com a história lembrar o papel 
pioneiro do nosso também colega, o Senador gaúcho 
Pedro Simon, hoje um dos membros mais atuantes da 
representação brasileira no Parlamento do Mercosul. Na 
origem do processo que resultou na criação do Bloco, 
o Senador, então Governador do Rio Grande do Sul, 
teve atuação fundamental para aproximar os países do 
Cone Sul, especialmente Brasil e Argentina. 

Ao mesmo tempo em que lembramos a maiori-
dade do Mercosul, é importante também destacar os 
dois anos de Parlamento do Mercosul. Instalado em 14 
de dezembro de 2006 em evento especial aqui neste 
plenário do Senado, depois de aprovado em tempo re-
corde pelo Congresso, o Parlamento teve sua primeira 
sessão em 7 de maio, em Montevidéu.

É sempre bom lembrar que, no dia 14 de dezem-
bro de 2006, nós tivemos a representação de todos os 
países aqui por seus chanceleres e a presença pres-
tigiosa do Presidente Lula, que pronunciou-se aqui 
também por ocasião da constituição do Parlamento 
Mercosul.

Aqui também devemos lembrar o papel dos líde-
res da Casa à época. Lembro que havia um processo 
de obstrução de votação aqui pela oposição, mas os 
senadores Arthur Virgílio e José Agripino foram com-
preensivos, solidários, incluindo na pauta do dia a 
votação da constituição do Parlamento do Mercosul 
e também do Focem, que é um processo de fi nancia-
mento fundamental para a integração. 

Em momentos distintos, foram dois passos fun-
damentais e estratégicos para o Brasil, para os países 
da região e para toda a América do Sul, embora ainda 
não totalmente integrada em um mesmo bloco. Movidos 
pelo sentimento da união dos povos, as lideranças po-
líticas do país e da região tiveram a sensibilidade e a 
capacidade de superar diferenças históricas e apostar 
no avanço da integração. 

Diante da atual crise mundial, talvez nada seja 
mais importante do que contar com um bloco econô-
mico estruturado, com a perspectiva de ampliação, e 
um Parlamento instalado e cumprindo o seu papel de 
articulação política. Assim como no marco-zero da 
Comunidade Econômica Européia, no início dos anos 
cinquenta, temos a oportunidade de mobilizar nossas 
sociedades para objetivos comuns, além das frontei-
ras de cada país.

Unidos, somos maiores do que a crise mundial, 
que exige uma resposta coletiva da região, sem qual-
quer forma de protecionismo e aprofundamento da 
integração acima de tudo, em todos os sentidos, eco-
nômico, político e social. 

A Venezuela está em processo de adesão. O 
Brasil e o Paraguai ainda não votaram, o Brasil está 
examinando agora, aqui no Senado. A Comissão do 
Mercosul já aprovou a inclusão da Venezuela, mas ainda 
precisamos da aprovação da Comissão de Relações 
Exteriores e, posteriormente, da CCJ e do Plenário. 
Acredito, porém, que este ano essa fase será supera-
da. Incluindo a Venezuela, somamos um PIB de quase 
dois trilhões de dólares, um território de quase treze 
milhões de quilômetros quadrados e uma população 
de 262 milhões de habitantes.

Mas, mais do que isso, temos na região riquezas 
cobiçadas pela maioria dos países do mundo, espe-
cialmente pelas economias centrais, exatamente as 
responsáveis pela crise que nos atinge. São exem-
plos desse potencial as fantásticas reservas de gás 
natural – o Senador Camata falou há pouco sobre a 
busca da nossa autossufi ciência na produção de gás 
–, as imensas fontes de petróleo, incluindo as novas 
descobertas do pré-sal, a maior reserva de água doce 
do mundo, localizadas no Aquífero Guarani, e a Flo-
resta Amazônica.

Acredito, mais do que nunca, que devemos co-
memorar a maioridade do Mercosul com o sentimen-
to de integração das nações e dos povos, acima das 
contradições ideológicas e políticas, e de apropriação 
e utilização dessas riquezas para o bem comum sul-
americano. Individualmente, e pautados por políticas 
de isolamento, os países da região seguirão reféns 
das crises das economias centrais, e com soberanias 
cada vez mais reduzidas. 
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Exemplo dessa realidade e da necessidade de 
superação de qualquer forma de entrave ideológico ou 
histórico é a situação da metade sul do Rio Grande do 
Sul. Ali, ainda por conta de uma superada ameaça de 
guerra na fronteira do Brasil com a Argentina – busquei 
informações hoje, agora há pouco, falando lá com a 
nossa fronteira Argentina –, a bitola dos trens não é 
compatível – a bitola do trem brasileiro é de um metro, 
enquanto a bitola do trem argentino é de 1,43m e, por 
isso, tem de haver uma troca de trens todas as vezes 
que as cargas chegam nas fronteiras. Além disso, os 
ciclos de energia são diferentes: enquanto o Brasil 
trabalha com sessenta ciclos, Paraguai, Argentina e 
Uruguai ainda utilizam cinquenta ciclos. Falta muito, 
portanto, para chegarmos a uma verdadeira integra-
ção, mas estamos trabalhando para isso.

Acho importante que percebamos essas dife-
renças, que tornemos públicas essas diferenças para, 
então, buscarmos as soluções. 

Além disso, temos a faixa de fronteira no Brasil, 
que é de 150Km em toda a sua extensão – isso signifi -
ca um país maior do que a Espanha –, sob um regime 
especial de leis, onde os investimentos passam por 
um conselho – esse conselho tem sido ágil, tem sido 
compreensivo, mas, obviamente, burocratiza e não dá 
a necessária segurança jurídica para intervenções. Por 
exemplo, a instalação de uma emissora de rádio ou 
de televisão nessa faixa de 150Km depende de uma 
aprovação do Conselho de Segurança Nacional. Esse 
é apenas um exemplo. 

Então, nós temos de rever o conceito de faixa 
de fronteira. Quando nós estamos pregando aproxi-
mação, integrações, união, acham que o conceito de 
faixa de fronteira deve ser alterado, deve ser mudado, 
pelo menos em termos de geração de desenvolvimen-
to, geração de emprego, geração de bem-estar social 
e desenvolvimento econômico. Sem isso, as regiões 
estão condenadas a um terrível atraso.

Acredito que nas fronteiras dos nossos países 
está a melhor e mais viva fonte de experiências eco-
nômicas, de vivências sociais e de problemas enfren-
tados pelo processo de integração. Ao mesmo tempo 
em que os povos constróem uma cultura comum em 
todos os terrenos das relações humanas, pequenas ou 
graves difi culdades exigem a intervenção dos poderes 
públicos, seja dos executivos ou dos parlamentos, em 
todos os níveis. 

Nós citamos como grande exemplo de integração 
a Carteira de Fronteiriço, que regula relações entre os 
moradores das fronteiras do Brasil, do Uruguai e da 
Argentina. Para quem mora até vinte quilômetros dentro 
de cada país, essa carteira permite ao cidadão frontei-
riço a abertura de empresas, de contas bancárias e a 

aquisição de imóveis. Além disso, os fronteiriços têm 
acesso à legislação trabalhista e previdenciária do país 
vizinho. Então, são legalizadas várias relações que já 
existem no cotidiano, o que já ocorre, no dia-a-dia. 

Tornar esse cidadão legal é importante, assim 
como promover a integração legal, porque a integra-
ção humana nessas fronteiras realmente já existe. 
Cheguei a apresentar nesta Casa, a propósito – está 
na Comissão do Mercosul –, uma proposta de institui-
ção do Estatuto de Fronteira, que quer contribuir para 
a maior integração social, econômica e cultural entre 
os municípios de linha de fronteira e cidades-gêmeas 
localizadas na faixa de fronteira em todo o Brasil. Há, 
em todo o Brasil, cidades que são divididas por uma 
rua ou por um rio: de um lado, o Brasil e, de outro, ou-
tro país. Já há essa integração.

Então, que possamos produzir leis comuns que 
atendam à questão da atenção à saúde, da atenção 
ao trabalho, da atenção à educação, Senadora Ideli. 
Já estamos trabalhando pela Universidade do Merco-
sul, a Unila – Universidade Latino-Americana – que 
vai ajudar muito no sentido de aproximar realmente os 
nossos povos e aprofundar a nossa integração cultural, 
social e econômica.

Atualmente, mais do que nunca, as economias, 
os povos, as nações se organizam em blocos, forman-
do mercados comuns, promovendo a integração de 
suas culturas e, mais do que isso, aprofundando as 
relações humanas e sociais entre as pessoas, que é 
o mais importante.

Mas é a vida nas fronteiras dos nossos países, 
como dissemos que aponta o verdadeiro caminho 
para a busca da construção de um mundo sem linhas 
divisórias, sem restrições ao livre trânsito, respeito às 
diferenças e fraternidade entre os povos.

Então, neste momento – hoje – em que come-
moramos os dezoito anos do Tratado de Assunção, 
penso que devemos nos espelhar nessas experiên-
cias comuns, de pessoas que vivem o cotidiano da 
integração, para superar divergências que podem pa-
recer insuperáveis, mas que, aos olhos da história, são 
realmente pequenas e relativas.

É isso, Presidente Mão Santa, muito obrigado e 
mais uma vez deixo aqui meu abraço a Porto Alegre, 
de todos os gaúchos e gaúchas e do Brasil, pelos seus 
237 anos de fundação.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Essas foram as palavras do Senador Sérgio Zambiasi, 
parabenizando o aniversário da encantadora capital 
Porto Alegre, do seu Estado, e mostrando suas preo-
cupações com o fortalecimento do Mercosul.
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Convidamos para usar da palavra para uma co-
municação inadiável o Senador Gerson Camata, que 
já está na tribuna – ele é muito rápido.

V. Exª poderá usar da palavra pelo tempo que 
achar conveniente, Senador. Antes, quero cumprimentá-
lo. Se houvesse uma medalha aqui como há nos Jogos 
Olímpicos, a medalha de ouro, eu daria a V. Exª como 
Senador da República.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado a V. Exª pela generosidade do seu coração.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero ver 
se cumpro com meu tempo e também dizer que, mais 
uma vez, agradeço aos companheiros do Senado pela 
aprovação da lei que deu maioridade ao cooperativis-
mo brasileiro, na última terça-feira.

Os cooperativistas do Brasil inteiro, a Organi-
zação das Cooperativas Brasileiras, todos estão se 
manifestando em agradecimento ao Senado por esse 
documento importante, essa lei complementar.

Soube agora que o Presidente da República atribui 
tanta importância a essa lei que, no dia de sancioná-
la, vai convidar todas as organizações cooperativas do 
Brasil a enviarem um representante para assistirem ao 
ato solene de sanção da lei.

Mas há um outro projeto meu, Sr. Presidente, 
pelo qual venho batalhando e que está tramitando há 
quase dez anos – como foi aquele projeto das coope-
rativas, dez anos entre o dia em que apresentei e o 
dia em que foi aprovado aqui. É o projeto que legaliza, 
no Brasil, a ortotanásia.

Está acontecendo, Sr. Presidente, uma anormalida-
de legal, porque alguns Estados brasileiros, por não haver 
uma lei federal – porque, regulando sobre a vida, tem 
que ser uma lei da Federação, uma lei nacional, uma lei 
saída do Congresso Nacional –, estão legislando sobre 
a autorização para a ortotanásia. E agora, recentemente, 
o Conselho Nacional de Medicina fez um regulamento 
sobre a ortotanásia, sendo que os médicos têm medo 
de cumpri-lo porque, como não é uma lei, eles podem, 
a qualquer momento, ser processados por terem prati-
cado um ato que não tem previsão em lei.

Eu queria dar uma ligeira explicação, se V. Exª 
me permite, sobre a defi nição de ortotanásia. Antes de 
qualquer consideração, é necessário que expliquemos 
o que é a eutanásia, a ortotanásia e a distanásia.

V. Exª como cultor da língua grega, Sr. Presiden-
te, percebe que eutanásia etimologicamente signifi ca 
“boa morte” ou morte sem dor, sem sofrimento, resul-
ta da junção de dois vocábulos gregos: eu, que pode 
signifi car bom, e thanatos, que signifi ca morte. Esse 
era o sentido original, mas o fato é que a eutanásia 
ganhou uma nova signifi cação em nosso tempo. Seu 

conceito mudou e ela passou a ser um processo que 
age sobre a vida, antecipando a morte, para que su-
postamente abrevie-se o sofrimento. Adianta-se o fi m 
de uma paciente vítima de doença incurável sob o pre-
texto da compaixão.

Em nosso Código Penal, a eutanásia é crime. 
Outros países preveem redução de pena para casos 
de eutanásia, considerando-os homicídios atenuados, 
mas não deixando de enquadrá-los como crime.

A distanásia, por sua vez, é o prolongamento 
artifi cial da vida com sofrimento do paciente. Mesmo 
quando a ciência não dispõe de qualquer método ca-
paz de prover a melhora ou garantir a cura, insiste-se 
num tratamento inútil. Consiste, portanto, num prolon-
gamento da morte e não da vida, que em nada bene-
fi cia o doente, pois não há expectativa de sucesso no 
tratamento. É o que os especialistas chamam de “obs-
tinação terapêutica”. E muitos hospitais gostam disso. 
V. Exª é médico e sabe que, no caso de um paciente 
rico, vão prolongando a vida, principalmente na UTI, 
porque tem uma beleza de faturamento.

Roxana Cardoso Borges doutora em Direito Civil 
pela PUC, diz que os tratamentos médicos tornam-se 
um fi m em si mesmos, deixando o ser humano em se-
gundo plano. O que interessa é a tecnologia. Esta passa 
a ser o foco das atenções dos profi ssionais da medici-
na, e a ela se subordinam os direitos do doente.

Chegamos, enfi m, à ortotanásia. Seu signifi cado 
etimológico é “morte correta”: orto, em grego, quer di-
zer certo, e thanatos, como já vêm, morte. É a morte 
tranqüila, sem dor, sem sofrimento.

O exemplo mais atual que temos foi o do Papa. 
Ele estava agonizante, ofereceram a ele conduzi-lo 
para um hospital, entubá-lo, e ele poderia viver mais 
uns quinze dias, talvez, naquela situação, incurável, 
marchando para a morte, de uma maneira que não 
haveria interrupção. Ele disse: “Não, eu quero encon-
trar meu Pai aqui no meu leito”.

A ortotanásia é praticada, sempre pelo médico, 
quando o doente já está em processo de morte, e con-
siste em deixar que o processo siga seu curso natural, 
sem o prolongamento por meios artifi ciais. Ou seja, o 
médico não prolonga a agonia do paciente contra a 
sua vontade, a vontade do paciente.

Reconhecemos a morte como um componente 
natural da vida dos seres humanos. Ou seja, ser mortal 
faz parte da nossa condição. Temos, portanto, o direito 
de morrer com dignidade, e este direito inclui o de evi-
tar tratamentos que só causam sofrimento.

Não se pode confundir a defesa do direito à mor-
te digna com a do direito à morte, ou seja, a defesa 
de métodos que apressem o fi m do paciente. É o que 
ocorre no caso da eutanásia, que age sobre a morte 
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no sentido de antecipá-la. Já a ortotanásia age para 
evitar a distanásia, isto é, o prolongamento artifi cial do 
processo de morte. A ortotanásia deixa que esse pro-
cesso se desenvolva naturalmente – ela não causa a 
morte, que já está em curso, apenas evita o sofrimento 
sem propósito do paciente.

É praticamente unânime entre os juristas o re-
conhecimento de que todos temos a prerrogativa de 
autodeterminação a respeito dos últimos momentos de 
nossa vida. Não há como negar que o sistema médico 
passou por uma desumanização progressiva com a 
criação de grandes centros de tratamento, equipados 
com aparato resultante de avanços tecnológicos.

Um doente que neles ingressa pode ter certos 
órgãos do seu corpo mantidos em funcionamento in-
defi nidamente por aparelhos que se limitam a isto: 
fazê-los funcionar sem oferecer qualquer perspectiva 
de cura ou de melhora.

É admissível submeter alguém a práticas médicas 
abusivas e excessivas em nome do uso de recursos 
tecnológicos que suprimem qualquer feição humana 
do fi nal da vida? Podemos subtrair a uma pessoa a 
faculdade natural de apropriar-se da própria morte, de 
encerrar sua passagem pela Terra da maneira como 
deseja? A morte digna é um direito fundamental do 
homem, do qual ele jamais pode ser privado.

Gosto de lembrar – e disse aqui há pouco – a pro-
pósito da ortotanásia, o exemplo do Papa João Paulo 
II, que pediu que não fossem utilizados aparelhos para 
prolongar sua vida. Já sem esperanças de cura, preferiu 
morrer em seu quarto, aguardar o encontro com Deus 
fora do frio ambiente de uma UTI. O mesmo João Paulo 
II, na encíclica Evangelium Vitae, O Evangelho da Vida, 
de 1995 – e aí vou citar o Papa –, considerou perfeita-
mente legítima a ortotanásia. Diz a encíclica papal:

A ortotanásia se distingue da eutanásia 
por ser a decisão de renunciar ao chamado “ex-
cesso terapêutico”, ou seja, a certas interven-
ções médicas já inadequadas à situação real 
do doente, porque não proporcionais aos resul-
tados que se poderiam esperar, ou ainda por-
que demasiado pesadas para ele e sua família. 
Nessas situações, quando a morte se anuncia 
iminente e inevitável, pode-se, em consciência, 
renunciar a tratamentos que dariam somente 
um prolongamento precário e penoso à vida, 
sem, contudo, interromper os cuidados normais 
devidos ao doente em casos semelhantes.

Mais adiante, escreve o Papa: “A renúncia a meios 
extraordinários ou desproporcionados não equivale ao 
suicídio ou à eutanásia. Exprime, antes, a aceitação 
da condição humana diante da morte”.

Em 1980, a Declaração sobre a Eutanásia, da 
Congregação para a Doutrina da Fé, aprovada por João 
Paulo II, já antecipava o teor da Encíclica, ao determinar 
que, na iminência de uma morte inevitável, é legítimo 
tomar a decisão de renunciar a tratamentos que ape-
nas prolongariam a vida de forma dolorosa. Por isso, 
o médico não tem motivos para se angustiar, como se 
tivesse praticado o crime de omissão de socorro.

Antes de João Paulo II, Pio XII, em 1957, já afi r-
mava ser lícito suprimir a dor por meio de narcóticos, 
mesmo com a consequência de limitar a consciência 
ou abreviar a vida, “se não existem outros meios e se, 
naquelas circunstâncias, isso em nada impede o cum-
primento de outros deveres religiosos e morais”.

O padre e teólogo paulista Márcio Fabri dos An-
jos, especialista em ética religiosa, considera o prolon-
gamento não razoável da vida a qualquer custo uma 
forma de distanásia – a morte lenta e sofrida.

Tramita, desde abril de 2000, nesta Casa, proje-
to de lei de minha autoria que altera o Código Penal, 
excluindo da ilicitude a ortotanásia. Meu projeto, que 
completa nove longos anos de tramitação, diz que não 
constitui crime deixar de manter a vida de alguém por 
meio artifi cial, se previamente atestada por dois mé-
dicos a morte como iminente e inevitável, desde que 
haja consentimento do paciente ou, em sua impossi-
bilidade, de cônjuge, companheiro, ascendente, des-
cendente ou irmão.

Ressalte-se que, de acordo com o projeto, essa 
exclusão de ilicitude refere-se à renúncia ao excesso 
terapêutico. Ela não se aplica se houver omissão de 
meios terapêuticos ordinários ou dos cuidados nor-
mais devidos a um doente, com o fi m de causar-lhe 
a morte.

Em São Paulo, em 1999, o então Governador Co-
vas assinou uma lei estadual regulando sobre a vida – 
que é objeto exclusivo, segundo a Constituição, de lei 
federal –, que regula sobre os direitos dos usuários dos 
serviços de saúde. Ela assegura ao paciente terminal o 
direito de recusar tratamentos dolorosos ou extraordi-
nários para prolongar a vida. Mário Covas, na ocasião, 
afi rmou que sancionava a lei como político e como pa-
ciente, já que tinha sido diagnosticado com um câncer. 
Dois anos mais tarde, em fase terminal, recusou-se a 
deixar que sua vida fosse prolongada artifi cialmente.

Em novembro de 2006, o Conselho Federal de 
Medicina aprovou resolução autorizando os médicos 
do Brasil a interromperem, com o consentimento de 
pacientes terminais, de enfermidades graves e incu-
ráveis, ou de seus representantes legais, tratamentos 
que permitissem o prolongamento da vida.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Per-
mite V. Exª um aparte?
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O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Se o 
Presidente permitir, porque estou numa comunicação 
inadiável. (Pausa.)

A resolução, entretanto, acabou tendo a sua vi-
gência suspensa por decisão de um juiz federal, que 
atendeu ao pedido de liminar feito pelo Ministério Pú-
blico. O juiz entendeu que, embora o Conselho Federal 
de Medicina tenha justifi cado que a ortotanásia não 
antecipa a morte, e sim permite que siga seu curso 
natural, não estava afastada a circunstância em que tal 
conduta “parece caracterizar crime de homicídio”.

Há um equívoco fundamental nessa concepção. 
A defesa de uma morte digna não é a justifi cação de 
procedimentos causadores de morte, e sim da liberda-
de e da autodeterminação do ser humano. A propósito, 
a professora Roxana Borges lembra que o art. 5º da 
Constituição Federal garante a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade e à segurança, entre outros.

Mas não são direitos absolutos, nem deveres. 
Não estão estabelecidos no art. 5º deveres de vida, 
liberdade e segurança. Garante-se o direito à vida, não 
o dever, e não se admite que o paciente seja obrigado 
a se submeter a um tratamento degradante (no inci-
so III do mesmo artigo). O direito do paciente de não 
se submeter a algum tratamento é parte da garantia 
constitucional de sua liberdade. E o inciso XXXV do 
mesmo artigo garante que o paciente possa recorrer 
ao Judiciário para impedir uma intervenção ilícita em 
seu corpo contra a sua vontade.

O direito à ortotanásia já é garantido há muito tem-
po nos Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Japão, França, 
Canadá, entre outros países. Nos Estados Unidos, foi 
aprovada, em 1991, uma lei, o Ato de Autodetermina-
ção do Paciente, segundo a qual, no momento de ad-
missão do paciente no hospital, este deve informá-lo 
sobre seu direito de aceitar ou recusar tratamentos, 
com o objetivo de garantir sua autodeterminação e 
sua participação nas decisões que dizem respeito à 
sua saúde e à sua vida. 

Por essa lei, o paciente pode estabelecer sua de-
cisão de três formas, para o caso de fi car em estado 
terminal: fazendo uma declaração expressa chamada 
de living will, ou testamento vital, ou testamento bio-
lógico; designando um representante legal específi co, 
uma espécie de curador com a competência de tomar 
decisões; ou deixando um documento escrito, elabo-
rado depois de uma consulta detalhada com médico 
especializado.

Pois bem, Sr. Presidente. Tenho ainda aqui pa-
receres de teólogos luteranos, teólogos evangélicos, 
especialistas em ética médica e em ética humana so-
bre o assunto. 

De modo que o apelo que faço é que lá, na Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, depois de 
nove anos, seja designado um relator para que essa 
matéria possa tramitar e que o Senado possa discutir 
esse assunto. É delicado, é um assunto complexo, mas 
não podemos nos omitir diante dele e permitir que o 
Conselho Regional de Medicina tenha que exarar uma 
portaria, que o Governo do Estado de São Paulo tenha 
que fazer uma lei ilegal.

Médico e doutor, o Senador Mozarildo, com a 
permissão do Sr. Presidente. 

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – É real-
mente para louvar a coragem não só do projeto, como 
do pronunciamento de V. Exª. Porque é preciso... E aí 
V . Exª já frisou o que eu, como médico, penso – como 
tenho a certeza de que o Senador Mão Santa pen-
sa, e a grande maioria do povo pensa –: assim como 
nós precisamos humanizar a entrada na vida, isto é, 
humanizar o parto, precisamos também humanizar a 
saída da vida, isto é, humanizar a morte. E muitas ve-
zes o que nós vemos é que o médico, a equipe médica 
fi ca forçada, pela falta de uma legislação, como disse 
V. Exª, ou mesmo pela vontade da família, a manter 
uma pessoa vivendo ligada a um aparelho. Tivemos o 
exemplo, na Itália, de uma jovem que há 18 anos, se 
não estou enganado, estava lá, apenas sobrevivendo 
por receber alimento por uma sonda e oxigênio por 
aparelhos. Então, realmente, é preciso discutir esse 
tema, sem paixões, sem preconceitos, dando, como 
V. Exª colocou aí, a liberdade ao paciente, se ele esti-
ver em condições de decidir – e houve o exemplo do 
Papa, que optou por não ter o uso dos aparelhos –, 
ou, caso ele esteja inconsciente, a família, depois de 
avaliar todos os dados, inclusive médicos, da questão, 
sem descartar, logicamente, as convicções religiosas 
ou de fé de qualquer um. Quero, portanto, cumprimen-
tar V. Exª pela coragem do projeto e pela oportunidade 
da discussão do tema. 

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Muito 
obrigado a V. Exª. 

Então, é o apelo que eu queria fazer. Em uma hora, 
o Brasil vai ter que se dedicar a esse assunto. Em um 
momento, nós vamos ter que começar a discutir isso. 
E como disse um colega meu: “É, Gerson, você está 
passando dos 60, já está legislando em causa própria”. 
Eu espero que não seja tão breve. Mas, tirando a brin-
cadeira, quero dizer que, numa hora dessas, temos 
que nos dedicar ao estudo desse assunto. 

Obrigado, Sr. Presidente. Desculpe-me, Senadora 
Ideli, que está apressada.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Camata, nós usamos aqui o espírito da lei de Mon-
tesquieu. V. Exª, pelo Regimento, teria direito a cinco 
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minutos, mas foram os 18 melhores minutos nesse 
debate, que foi complementado pelo médico Senador, 
nosso companheiro. Então, sem dúvida alguma, nós 
temos que enfrentar a eutanásia, a ortotanásia, a dis-
tanásia. E V. Exª traduz essa coragem que o Senado 
da República precisa ter. E somou-se à vivência médica 
de Mozarildo Cavalcanti. Foi uma grande contribuição 
a esse projeto de lei, que dorme há nove anos.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Espe-
ramos que ele não morra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Aqui está inscrito, na vez, o Senador Eduardo Suplicy 
e, em seguida, a Senadora Ideli Salvatti. V. Exª ainda 
não havia chegado, e eu já havia me comprometido 
com a Senadora Ideli Salvatti.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Senadora Ideli Salvat-
ti, por favor, assuma a tribuna, com o maior prazer.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Foi uma oportunidade de V. Exª mostrar o seu cava-
lheirismo às damas. Isso foi pela vida toda.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Com muito prazer. Ainda mais para minha companhei-
ra no Senado, que foi minha Líder. Senadora Ideli, V. 
Exª tem a palavra – isso deve ser dito pelo Presidente 
Mão Santa –, com o maior prazer.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Agradeço a V. Exª, Senador Suplicy e quero cum-
primentar os demais Senadores. Venho à tribuna, ini-
cialmente, para fazer um registro, pedindo o apoio de 
todas as Srªs e Srs. Senadores para o voto de aplauso 
que encaminhei à Mesa pelo aniversário de 25 anos, 
o Jubileu de Prata, que a Associação das Micro e Pe-
quenas Empresas de Blumenau estará comemorando 
no próximo dia 29 de março.

A AMPE – Associação das Micro e Pequenas Em-
presas de Blumenau, é a primeira organização dos micro 
e pequenos empresários do Brasil, esse setor produtivo 
tão importante e tão disseminado, responsável por um 
número signifi cativo de empregos. É um dos setores 
que mais empregam e que tem muita difi culdade de 
sobrevivência devido às cargas tributárias, à burocracia 
para a abertura e manutenção das empresas, mas é um 
setor que dinamiza muito a economia no meu Estado. 
É absolutamente relevante e imprescindível a partici-
pação efetiva desse segmento na economia. Tenho a 
convicção de que o é em todo o Brasil.

Então, eu queria aqui, de público – inclusive, a so-
lenidade deverá se iniciar em poucos minutos, em Blu-
menau; está marcada para as 15 horas –, da tribuna do 
Senado, mandar meus parabéns à Ampe, a Sônia Medei-
ros, que preside a associação neste momento, e a todos 

os que compõem essa importantíssima instituição, essa 
organização dos setores produtivos que agrega micro e 
pequenos empreendedores em todo o Brasil e, de forma 
muito especial, em Santa Catarina, em Blumenau.

Eu queria também agradecer à Comissão Espe-
cial da Câmara, que aprovou esta semana – e há uma 
negociação para que a matéria seja rapidamente in-
cluída na pauta do plenário da Câmara dos Deputados 
– a PEC de minha autoria que modifi ca o cálculo da 
DRU (Desvinculação de Receitas da União) sobre as 
verbas obrigatórias a serem aplicadas pelo Governo 
Federal na educação.

A DRU, conforme aprovada na nossa Constituição, 
retira, deixa de tornar obrigatória a aplicação da Lei 
Calmon: 18% obrigatórios para a educação. Um quinto, 
aproximadamente, é retirado dessa obrigatoriedade. 
Para as pessoas terem a dimensão do que isso signi-
fi ca, neste ano, no ano de 2009, a aplicação da DRU 
sobre os recursos da educação implica a diminuição 
da obrigatoriedade de nada mais, nada menos, do que 
dez bilhões. São dez bilhões a menos. 

E a Câmara aprovou. Está agora para ir a plenário. 
A Câmara, inclusive, aprovou o projeto com acréscimos, 
e, por isso, ele voltará para o Senado. Nós vamos ter de 
apreciar, porque aconteceram alterações na PEC. Foram 
incluídos assuntos importantíssimos para a educação, 
como a ampliação da obrigatoriedade. Hoje a educa-
ção é obrigatória dos seis aos quatorze anos. E na PEC 
aprovada, no substitutivo aprovado pela Comissão Es-
pecial da Câmara, a obrigatoriedade passa para quatro 
até dezessete anos; modifi ca a relação entre os entes 
federados e o Plano Nacional de Educação. 

Portanto, são mudanças muito importantes que 
eu espero que a Câmara vote rapidamente no plená-
rio, para que o Senado também tenha oportunidade de 
apreciar esta matéria e nós termos rapidamente essa 
ampliação da oferta, da gratuidade, da universaliza-
ção da educação, com mais recursos, que a retirada 
da DRU vai propiciar. 

Agora, o que me traz mesmo, mesmo, mesmo 
à tribuna são as repercussões e o debate que está 
instalado no Brasil, a partir do lançamento do Pro-
grama “Minha Casa, Minha Vida”, para construção de 
um milhão de casas, pelo Presidente Lula, ontem, no 
Palácio Itamaraty. É um programa ousado, que modi-
fi ca, de forma signifi cativa, as questões burocráticas 
e amplia os valores e tem como foco central a popula-
ção de mais baixa renda, que é exatamente onde está 
o maior volume de défi cit habitacional. É na faixa de 
zero a três salários mínimos que estão concentradas 
praticamente 90% das famílias, das pessoas, que não 
possuem moradia no nosso País.
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Portanto, qualquer plano habitacional, qualquer 
programa de habitação que não resolva o problema 
do fi nanciamento, do acesso dessa grande faixa da 
população a fi nanciamento não tem o direito de ser 
denominado plano habitacional. E o plano que o Pre-
sidente Lula apresentou ontem, com a modifi cação 
signifi cativa no fi nanciamento, modifi cação no seguro, 
para baratear o custo das prestações, coma criação 
do Fundo Garantidor, para poder cobrir situações de 
inadimplência em caso de desemprego ou suprir a 
inadimplência no caso de falecimento ou de alguma 
doença que incapacite para o trabalho. Há diminuição 
das custas cartoriais, registro de imóveis.

A Medida Provisória que o Presidente assinou 
ontem para a regularização fundiária vai também per-
mitir a legalização dos terrenos. Dessa forma, as pes-
soas poderão ter fi nanciamento, habitações, conjuntos 
habitacionais poderão ser fi nanciados em inúmeros 
terrenos em todo nosso País.

Esse plano, Senador Suplicy, é muito ousado e 
realmente apresentado num momento em que obriga-
toriamente ele teria de ser avaliado, pela importância, 
pela ousadia, pelas modifi cações. Desse um milhão 
de casas propostas pelo programa, 400 mil, – portan-
to, praticamente quase a metade – estão exatamente 
voltadas para os que mais precisam. E é interessante 
que todo esse debate se coloca nesse contexto da cri-
se e o programa, que busca minimizar o nosso défi cit 
habitacional com uma postura muito clara de fazer um 
programa voltado para exatamente quem mais precisa, 
teve um tratamento – eu diria – no mínimo equivoca-
do por boa parte dos órgãos de imprensa. E eu diria: 
também pela própria Oposição. 

E esse programa, num contexto de crise, gera 
oportunidades e condições para construção desse um 
milhão de casas, mesmo o Presidente não tendo se 
comprometido antes com isso, até porque deslanchar 
um programa dessa magnitude não é algo simples, não 
é algo fácil. O máximo que se conseguiu construir nos 
tempos do BNH foram 310 mil unidades num curto es-
paço de tempo. Portanto, a ousadia, neste momento da 
crise, está diretamente ligada às medidas anticíclicas, 
num momento em que nós estamos com difi culdade 
de crédito, em que nós temos setores produtivos de-
sempregando, em que nós temos uma economia com 
um peso grande para manter o ritmo do crescimento 
que nós tivemos até bem poucos meses atrás. Me-
didas concretas que impulsionam setores, como é o 
caso da construção civil, que é um setor que não de-
pende de nada, não há nada na construção que não 
seja produzido, que não seja fabricado, não há nada 
que nós não tenhamos capacidade de, com mão de 
obra, insumo, tecnologia brasileira, construir. E o im-

pulso desse um milhão de casas movimenta essa ca-
deia produtiva da construção civil, que emprega nada 
mais, nada menos, do que dez milhões de brasileiros 
com possibilidade, potencialidade de ampliar, de forma 
signifi cativa, esse número, esses milhões de empre-
gados em todo o Brasil.

Então, é um programa que atende a uma neces-
sidade premente de milhões de pessoas em todo o 
Brasil e ainda tem o caráter de gerar emprego, rodar 
a economia, movimentar a economia, portanto, o ca-
ráter anticíclico é fundamental. Mas as manchetes fo-
ram assim... Eu fi quei impressionada! Vejam só: “Sem 
prazo de entrega, o Governo promete um milhão de 
moradias”; “Plano é ambicioso, mas histórico expõe 
risco de fracasso”; “Plano de união é similar ao de São 
Paulo”; “Pacote de habitação é cinco vezes menor do 
que o reajuste do servidor”. Ou desqualifi cam o plano, 
desconsideram-no, colocam-no muito no negativo ou, 
pior, seguem a seguinte linha: “Pacote tem refl exos na 
eleição de 2010; “Lançamento do plano vira palanque 
político”, e a famosa frase “é eleitoreiro” – esse é o 
que nós mais ouvimos. Um plano que se propõe, se 
compromete com os que mais precisam de casa, com 
um setor produtivo que gera emprego... 

Inclusive, ontem, no lançamento, os representantes 
do setor produtivo da construção civil fi zeram discursos 
extremamente agradecidos e confi antes no êxito. Eu tive 
oportunidades de ver debates de representantes do setor 
da construção civil em órgãos de imprensa e a defesa 
desse plano, do que ele contém e da perspectiva que 
ele abre é extremamente contundente.

Então, quanto a essa questão do caráter político 
eleitoral, Senador Eduardo Suplicy, eu fi co me pergun-
tando o seguinte: o que quer a Oposição?O que que-
rem determinados segmentos da opinião pública? O 
que querem? Que não se governe? 

As ações e os atos de Governo sofrem perma-
nentemente este profundo ataque: é eleitoreiro, é elei-
toreiro, não pode governar. Beira quase uma interdição, 
como se, pelo fato de termos eleição em outubro do 
ano que vem, mais nada se pudesse fazer. Nada mais 
pode ser feito, porque tudo... Não é bem tudo, Senador 
Suplicy. Antes de entrar neste “não é bem tudo”, faço 
muito gosto de ouvir V. Exª.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-
zada Senadora Ideli Salvatti, o plano para construir um 
milhão de residências constitui um extraordinário desa-
fi o e uma resposta importante a algo que, nesses seis 
anos, o Governo do Presidente Lula vem considerando 
como um dos objetivos mais importantes entre os que 
ele quer deixar nos seus oito anos de mandato. No ano 
passado, houve a construção de aproximadamente 135 
mil habitações populares, que foi o maior número até 
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agora realizado. Ainda hoje, na hora do almoço, o jorna-
lista Carlos Sardenberg observava: agora é um milhão. 
E como será? Em dois, três, quatro ou cinco anos? O 
Presidente Lula disse que não necessariamente será 
feito em dois anos, poderá ser num período talvez um 
pouco mais longo. De qualquer maneira, signifi ca que 
haverá um aumento para mais de 200 mil habitações 
populares ao ano, a partir deste ano, o que já é um 
enorme salto. E a destinação é sobretudo para aquelas 
famílias com renda de até 10 salários mínimos, mas in-
clusive os que ganham até três salários mínimos, com 
possibilidades reais de fazer frente... Obviamente, ha-
verá a destinação de recursos para viabilizar que isso 
aconteça exatamente para essas famílias de menor 
renda. Signifi ca o reconhecimento pela sociedade de 
que é necessário caminhar na direção de maior justi-
ça, tornando mais iguais os desiguais. É claro que o 
Congresso Nacional poderá fazer sugestões de aper-
feiçoamento, uma vez que a proposta que o Presiden-
te apresentou ainda passará pelo diálogo entre nós e, 
inclusive, muitas sugestões poderão ser dadas para 
aperfeiçoar a proposição. Então, eu acredito que foi 
dado um passo muito importante e signifi cativo e que 
haja sugestões de aprimoramento da proposta. Isso, 
obviamente, será algo positivo.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Agra-
deço, Senador Suplicy. Como eu estava dizendo, esta 
questão do “eleitoreiro”, “não pode fazer porque se trata 
de antecipação de eleição”, “tem caráter eleitoral”, “é 
para incrementar campanha”... É muito interessante 
a gente fazer... E eu tive a paciência de buscar. Nós 
tivemos, durante vários episódios envolvendo o Bolsa 
Família, quando o Governo resolveu ampliar o número 
de famílias atendidas pelo Bolsa Família... Foi antes 
da eleição de 2006, não foi Senador Suplicy? Aí veio o 
ataque: “Não! Isso é compra de voto, é eleitoreiro e tal. 
E não pode, não pode, não pode”. O aumento, o rea-
juste do valor do Bolsa Família e a inclusão de famílias 
com jovens até os 17 anos ocorreram também antes da 
eleição de 2008. E aí de novo: “Ah, é eleitoreiro, porque 
é compra de voto, porque não pode e tal”.

Quando o Governo lançou o programa Território 
da Cidadania para articular todos os programas exata-
mente naquelas regiões onde há a maior concentração 
de Municípios com baixo IDH e cujas populações são 
historicamente excluídas – quilombolas, indígenas, 
agricultores –, foi tão contundente a ação da Oposição 
que eles chegaram a ingressar com uma ação no Su-
premo Tribunal Federal, porque não podia fazer isso, 
porque era eleitoreiro, era antecipação...

Agora, ao lançarmos o programa de um milhão de 
casas, vem de novo essa história do eleitoreiro, princi-
palmente porque está claríssimo que o foco do progra-

ma é exatamente construir um milhão de casas para 
quem menos ganha, para a maioria sofrida da popula-
ção brasileira. E é interessante, Senador Suplicy. Tive 
a paciência de pesquisar. Quando houve a redução do 
IPI para os automóveis, o senhor escutou alguém falar 
que era eleitoreiro? A redução do IPI para os automó-
veis é importante. Todos nós sabemos. Está aí o efeito 
e provavelmente até poderá vir a ser prorrogada. Mas 
ninguém, eu não ouvi um da Oposição, ninguém que fala 
em nome dos grandes empresários brasileiros, ninguém 
criticou a redução do IPI. Medida correta, certa. 

Agora, a redução do IPI, Senador Suplicy, é im-
portante, foi correta, eu até advogo que deve ser pror-
rogada, mas quem se benefi cia dessa prorrogação, 
além dos efeitos na economia, não é mesma popula-
ção do Bolsa Família, do Território da Cidadania nem 
da grande maioria das pessoas que vão se benefi ciar 
com esse programa de um milhão de casas.

Mesmo esse pacote agora de um milhão de ca-
sas teve uma medida do Conselho Curador do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço que ampliou o valor 
do fi nanciamento de R$350 mil para R$500 mil, exa-
tamente para ampliar a oportunidade da classe média 
de poder fi nanciar. Essa medida eu não ouvi ninguém 
falar que é eleitoreira. Ninguém.

Então, tem um corte, sabe, tem uma coisa estra-
nha nessa história de acusar, porque, para mim, acaba 
fi cando, sim, de forma muito clara, muito transparente, 
que quando benefi cia a grande maioria, a população 
mais sofrida, aí é eleitoreira; quando benefi cia seto-
res da classe média, da classe alta, grandes setores 
produtivos, aí é medida correta. Todas, do meu ponto 
de vista, são corretas. 

Agora, não interditem, não impeçam um Governo 
que tem lado, um Governo que tem um projeto claro de 
crescimento com distribuição de renda, com inclusão 
social... Não tentem interditar.

Essa história de antecipar campanha... Senador 
Suplicy, não sei se V. Exª assistiu, hoje, pela manhã, à 
exposição do plano pela Ministra Dilma. A única coisa 
que queriam perguntar era se ela era candidata. Acho 
que fi zeram essa pergunta vinte vezes, se ela era can-
didata, e ela dizendo que nem amarrada responderia. 
Então, só temos que agradecer, porque quem está 
antecipando e colocando na rua, colocando na roda, 
falando todo dia que a Dilma é candidata não é nem 
o PT, mas a própria Oposição.

Agora, para nós, muito mais importante que esse 
debate político-partidário é que as coisas andem que 
o Governo aja e que, principalmente, a idéia que move 
centralmente o Governo Lula, que é crescer distribuin-
do, fi que patente e esteja sendo implementada nos 
programas que benefi ciam a grande maioria da popu-
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lação. É Bolsa Família, sim; é Território da Cidadania, 
sim; é um milhão de casas prioritariamente para quem 
mais precisa. Porque isso é o que pode, efetivamen-
te.... Já está comprovado que foram essas medidas, 
foram essas políticas, juntamente com outras medidas 
econômicas – como a redução do IPI e tantas outras 
medidas que foram adotadas –, que nos permitiram e 
nos permitem enfrentar a crise e ter a convicção de 
que vamos sair rápido e muito melhor dessa crise do 
que a grande maioria dos países.

Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Ideli Salvatti, 
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Mário Couto.

O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. PSDB – PA) 
– Vamos chamar agora, para usar da tribuna, o Sena-
dor Mão Santa, que usará da palavra para uma comu-
nicação inadiável. Depois chamaremos um Senador 
inscrito, que seria o Senador Eduardo Suplicy.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Para uma comu-
nicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Senador 
Mário Couto, que preside esta reunião de 26 de março, 
Parlamentares presentes na Casa, brasileiras e brasileiros 
que nos assistem aqui no plenário Senado da República 
e que nos acompanham pelo sistema de comunicação 
do Senado Federal, Deus escreve certo por linhas tor-
tas, pois justamente V. Exª, Senador Mário Couto, está 
aí na Presidência, sentado, dirigindo os trabalhos.

Ontem, eu estava aí substituindo o Presidente 
Sarney – ossos do ofício – e li a documentação, com 
muita tristeza, de que iria para o Arquivo o pedido de 
CPI que V. Exª solicitou, do Dnit. No dia anterior, eu 
tinha lido, com muita satisfação, o anúncio, o reque-
rimento e a justifi cativa de V. Exª. E senti a satisfação 
do Presidente da Casa ao submeter à aprovação o 
pedido dessa CPI. Mas acontece que o Regimento 
diz que podem retirar assinaturas até meia-noite. Mo-
zarildo, realmente, o nosso companheiro Mário Couto 
tinha conseguido 30 assinaturas, mas 4 mandaram 
tirar. Até retardei essa leitura, porque eu queria ler 
na presença de V. Exª, para que V. Exª percebesse a 
tristeza que eu sentia. E quero dizer que o Presidente 
Sarney – sou sincero e estava do lado dele – também 
fi cou perplexo; não era oportuno.

Primeiro, a transparência. Esta Casa, Mozaril-
do, temos de entender para que existe este Senado. 
Primeiro, para fazer leis boas e justas, inspiradas nas 
leis que Deus entregou a Moisés. Mas isso não é o 
mais importante, não. Hoje, não. Ninguém escolhe 
o momento de ser senador. Este País já tem 300 mil 

leis. Que o digam os que estudam ou que exercem o 
Direito. Chegou-se ao ridículo de dizer que há leis que 
pegam e leis que não pegam. Ô, Mozarildo, parece 
aquele negócio de sarampo: pegou? Não pegou? Lei 
que pega e lei que não pega? Isso não é o fundamen-
tal, não. Este Poder é para frear o outro. Esta é que é 
a grandeza: o Judiciário nos frear e nós frearmos ele. 
Saibam da justiça divina – inspiração. Moisés pegou 
as leis de Deus – é coisa de Deus. “Bem-aventurados 
os que têm fome e sede de justiça”. O Cristo ali, Filho 
de Deus, não tinha a televisão e a rádio, como nós, e 
foi para a montanha e bradou o Sermão da Montanha. 
Mas a nossa justiça é feita por homens, fracos, alguns 
corruptos. Então, temos que frear. Não pode o povo. 
Também eles não freiam. É bom. É bom. E nós temos 
que frear o Executivo; ele também tem o direito de nos 
frear. É esse equilíbrio que fortalece a democracia. 
Três Poderes, um olhando para o outro, confi ando e 
desconfi ando, na harmonia – isso faz parte do jogo –, 
equipotentes. Então, este Poder é para frear os outros, 
e um dos instrumentos de frear é a CPI.

Aqui mesmo nós tivemos um Senador, o pai do 
nosso Governador de Alagoas, que é o nosso compa-
nheiro Senador, moribundo de câncer, ele dizia: “Falar 
resistindo e resistir falando”. Fazer a denúncia. Teotônio 
Vilela, morrendo de câncer, aqui, moribundo e freando. 
Naquele tempo, o Poder Executivo era ditatorial. Mas 
ele disse, e o valor hoje é isto: denunciar! V. Exª tem 
feito, e o fez com razão.

Olha, parece até que nós estamos jogando como, 
naquele tempo, Pelé e Coutinho, não é? E o Mozarildo 
ali olhando. Então, era o Dnit que V. Exª pedia para fi s-
calizar. Tem de ser fi scalizado tem de ser transparente. 
A imprensa está fazendo o papel dela, dissecando o 
Senado. Tem que fazer. Thomas Jefferson disse – va-
mos refl etir – que seria melhor a sua pátria sem gover-
no, mas com uma imprensa livre. Era melhor não ter 
governo e ter uma imprensa livre do que ter governo 
e não ter imprensa. Ela é livre, é para levar a verdade. 
Mas também a gente tem de dissecar o Dnit, aquilo 
que o Mário Couto queria.

Olha, só pontes vêm a minha mente as grandio-
sas. Lá, no Piauí, há três que devem ser fi scalizadas. 
Uma está em Luzilândia, no Piauí, que vai para o Ma-
ranhão e Pará. Outra, em Teresina, a capital do Piauí, 
sobre o rio Poti. Mozarildo iniciou-se, com o Governo 
Federal, para comemorar 150 anos de Teresina. Tere-
sina está com 158 anos. No rio Poti, eu aqui, gover-
nando o Estado, com o engenheiro do Piauí Lourival 
Parente, com uma construtora do Piauí, operários do 
Piauí, dinheiro do Piauí, fi z uma ponte no mesmo rio 
em 87 dias. E estão lá há oito anos, o Governo Fede-
ral. Heráclito Fortes foi Prefeito de Teresina e fez, no 
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mesmo rio, uma ponte em cem dias. Então, não está 
certo esse negócio. No mesmo rio.

E agora recebi, acho que propositalmente, obras... 
Bote aqui vamos botar aqui: o jornalista é Orlando Por-
tela, enviado a Uruçuí.

Uruçuí é a nossa capital da soja. Eu, quando gover-
nei aquele Estado, levei para lá a multinacional Bunge. 
Ela antes era a Ceval, era lá de Gaspar, de Santa Cata-
rina, aí foi absorvida por uma multinacional de alimento. 
E hoje ela está lá. É a maior produção de soja. Milhares 
e milhares de homens do Sul já se fi xaram nessa região 
do cerrado para plantar soja, plantar algodão. Muitos 
sulistas que herdaram o saber de agricultura dos seus 
antepassados europeus e não tinham terra. Num dia 
só, Mário Couto, eu recebi uma Cotrirosa, uma colônia 
com trezentas famílias de gaúchos fi xados.

Então, eu fi z uma ponte lá em Ribeiro Gonçalves. 
Sonhamos outra. Heráclito. Apresentamos emenda. 
Essa ponte liga Uruçuí ao Maranhão...

(Interrupção do som.)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Verbas fe-
derais e tal. “Obras da ponte de Uruçuí se arrastam 
há três anos e não há prazo para entrega da ponte, 
no sul do Piauí”. Há três anos se arrastam. Está aqui, 
jornalista Orlando Portela. 

O que diz o jornalista? Não sou eu, é o jornalista. 
Eu sou é oposição mesmo a esse Governo corrupto, 
no plano federal e no plano do Estado do Piauí, que o 
PT governa. “To be or not to be, that’s the question”. 
Ser ou não ser. Ou se é governo ou se é oposição. 
Quem não é governo... Eu já fui governo. Já governei 
o Estado, fui Prefeito, fui Líder de Governo de Lucídio 
Portela, eu e Juarez Tapety, e sou oposição. Não sou 
do contra, não. Sou a favor da democracia e do povo. 
Está ali Rui Barbosa. Rui Barbosa foi governo no início 
da República, com Deodoro, Floriano Peixoto. Quando 
ele viu que iam meter um terceiro militar, ele disse: “Tô 
fora”. Pulou para as oposições. Ofereceu, como ofe-
recem ao meu Partido, a chave do cofre, o Ministério 
da Fazenda de novo. O que disse Rui? “Não troco a 
trouxa de minhas convicções por um ministério”. E 
foi oposição. Eu pergunto: houve algum maior do que 
ele? Alguém engrandeceu mais esta democracia do 
que ele? Nós somos oposição.

E o que diz o jornalista: “As obras da construção 
da ponte sobre o rio Parnaíba no município de Uruçuí, 
a cerca de 480 quilômetros ao sul de Teresina, já se 
arrastam há mais de três anos”.

Atentai bem, brasileiras e brasileiros, que gover-
no corrupto, aqui e lá! O contrato era de 300 dias. Um 
ano tem quantos dias? Tem 365, Luiz Inácio! Já faz 
três anos. Está aqui, é o jornalista que está dizendo. 

Era para fazer em 300 dias, Heráclito, aquela ponte. 
Está aqui que diz:

Desde que a placa anunciando a constru-
ção da ponte foi fi ncada há mais de três anos 
em Uruçuí, até hoje, apenas as pilastras foram 
construídas e nem ainda na sua totalidade. A 
população já não acredita que a ponte seja 
inaugurada (...) [neste Governo]. A construção 
das pilastras representa menos de 3,4% do 
total da obra, que, além da ponte em si, terá 
que construir um grande acesso até o início 
da rua. Segundo alguns moradores, os recur-
sos para as obras chegam a conta-gotas, daí 
o atraso no andamento da construção.

Como se não bastasse tudo isso, a população está 
muito confusa sobre o real custo da ponte. As respon-
sáveis pela confusão toda são duas placas fi ncadas a 
poucos metros do canteiro. A primeira, de menor tama-
nho, diz que a obra custará R$4.850.000,00. Já uma se-
gunda placa, ao lado da primeira, e de maior tamanho, 
afi rma que o valor da obra é de R$8.749.059,10.

Olha o rolo, olha a enrolada, olha os aloprados! 
Ó, Luiz Inácio, olha os aloprados.

A verdade é uma só: ou ela é um valor ou outro.
Prossegue o jornalista:

Quem lê as placas só vê as suas dúvidas 
aumentarem. Além do preço, as placas dizem 
que o prazo de conclusão da ponte é de 300 
dias. [Já faz três anos.] Só que a data exata do 
início dos trabalhos foi apagada de propósito 
e, portanto, não há um dia de referência para 
se começar a contar os 300 dias. Segundo al-
guns moradores das proximidades da obra, o 
objetivo é justamente confundir a cabeça não 
só do nativo da cidade, mas também de quem 
está de passagem.

Isso é uma reportagem do jornalista Orlando 
Portela, enviado a Uruçuí.

(Interrupção do som.)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Portal da 
Transparência. Atentai. Por isso que a sua CPI não pas-
sa. Os aloprados estão roubando muito. Descrição: con-
vênio. Está aqui. Início da vigência: 31/12/2007. Estão 
aqui os documentos. Era trezentos dias o contrato.

O Heráclito fez uma ponte no mesmo rio; nós tam-
bém fi zemos. Ele fez uma em cem dias, e eu, em noventa. 
E eu fi z lá, Heráclito, a de Ribeiro Gonçalves. Não está 
lá, Heráclito? A ponte que eu fi z, com o dinheiro só do 
Governo. Não tinha o Paim na Presidência, não.

Início da vigência: 31-12-2007. Fim: 8-12-2009. 
E está aí desse jeito. Então, nós viemos advertir o 
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Presidente da República. Lamentamos porque, com 
a CPI, iam vir muitas obras como essas. Acabei de 
citar, no Piauí, três grandes obras – só em pontes – 
inacabadas.

Outro dia eu citei vinte obras federais inacaba-
das. 

Então, era isso que queríamos levar e trazer, e 
esta Casa é para isto: resistir falando e falar resistin-
do – Teotônio Vilela.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Concedo 
um aparte ao maior municipalista do Piauí, Senador 
Heráclito Fortes, que ouvi falando muito sobre essas 
pontes.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Eu me lem-
bro, inclusive, Senador Mão Santa, da ponte de Ribeiro 
Gonçalves. Nós éramos de partidos diferentes, eu era 
Deputado Federal, e, num pacote de algumas pontes, 
colocamos dinheiro para a ponte de Ribeiro Gonçalves. 
E ela foi feita, V. Exª a construiu, como Governador. 
Havia um entrosamento entre as bancadas e não uma 
perseguição. Essa ponte de Uruçuí começou ainda no 
Governo Fernando Henrique, quando eu era Líder, e 
arrumamos o primeiro recurso. A mesma coisa foi com 
a ponte de Luzilândia. Nós temos Santa Filomena. 
Os recursos foram retirados do Orçamento e, agora, 
existe uma promessa e um compromisso, inclusive, 
do Secretário de Fazenda do Piauí de que ele levaria 
para lá seis milhões. Mas, Senador Mário Couto, o 
desmando administrativo no País ocorre porque tem 
exemplos. Senador Mão Santa, nós estamos vendo 
agora os Municípios; alguns, em falência; outros, à beira 
da falência; e outros pedindo socorro. O Governo faz, 
Senador Mão Santa, o lançamento desse programa 
das casas populares. Por que esses recursos não vão 
para os Municípios, para a construção, via Municípios, 
onde as obras são mais baratas? Não. O anúncio é o 
de que os recursos vão para as empreiteiras. E depois 
se queixam quando surgem os escândalos que assus-
tam o País. É o próprio Governo que dá o exemplo. Em 
um momento como este, Senador Mão Santa, por que 
esses recursos não vão direto para os Municípios, para 
construir a casa popular, usando a construtorazinha da 
cidade, usando a construtora da região, redistribuindo 
o dinheiro na própria origem da obra? Não. São em-
preiteiras que têm um BDI lá em cima, que montam 
aqueles canteiros de obras fantásticos. Senador Mário 
Couto, em um caso como esse, se são casas demais, 
você divide: uma empreiteira faz dez casas; outra, faz 
vinte; a outra faz trinta. Mas o dinheiro circula, e o Pre-
feito do Município dá emprego. Esses exemplos é que 
estimulam os governantes estaduais e municipais a se 

desdobrarem em praticar espertezas como as que V. 
Exª acaba de denunciar. Parabéns!

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Aí está a voz 
experiente do legislador experiente e do administrador. 
Heráclito foi um Prefeito extraordinário da capital do 
Piauí. Eu era Prefeito da mesma cidade, no mesmo 
período, Parnaíba.

Mas nós queremos dizer que já foram liberados, 
segundo o documento, R$4,365 milhões. Está aqui o 
documento. O jornalista foi lá – eu ainda não fui não 
– e está dizendo que só tem 3,4% da obra. Já foi. Ele 
dá a data documentada. Então, é isso que queríamos 
aqui reivindicar ao Presidente da República.

Olha aquele brado dele de que estava rodeado 
por aloprados por todo lado foi uma verdade que Luiz 
Inácio disse. E os aloprados, eu vou dizer, os mais es-
pertos são os que estão no Piauí. O Governador pegou 
um blog de Barras, em que um jornalista disse... – não 
tem o Sr. Diretas Já? Lá é o Sr. Mentira! Olha, ele diz 
descaradamente – atentai bem! – que o Piauí tem dois 
aeroportos internacionais. Dois. O da minha cidade não 
tem nem mais teco-teco, aquele avião pequeno.

Quando eu era menino, a gente pegava Panair, 
Aerovias, Aeronorte, Cruzeiro do Sul. Tinha até a Pa-
raense Transportes Aéreos (PTA). Não vá se zangar, 
não, mas todo mundo chamava assim: “Prepara tua 
alma”, porque de vez em quando cai.

Hoje, não tem mais nenhum avião. E os desca-
rados, Efraim... Aeroporto! Não. Eles, os descarados 
de lá. Eu o estou advertindo. Dois aeroportos interna-
cionais. O de São Raimundo Nonato – eu fui lá – só 
tinha dois jumentos na pista. 

Em dezembro, convidou o Heráclito Fortes para a 
inauguração do porto. Diz o Sr. Mentira que vai ter qua-
torze metros o calado. Ele deve fi car calado quanto ao 
calado. Ele não entende de porto. O projeto inicial era sete 
metros. Assoreou. Reduziu para três e meio. E o Senador 
Heráclito Fortes diz que agora são dois e meio. 

Disse que na ferrovia, em sessenta dias, os trens, 
Efraim iriam zoar. Parnaíba para a praia, 15 quilômetros. 
Quatro meses para Teresina. Levaram o Presidente do 
meu Partido, Alberto Silva, um homem bom, generoso, 
engenheiro ferroviário, com essa promessa a apoiá-lo. 
Mário Couto não trocaram nem um dormente. O dor-
mente é aquele pau que segura o ferro. E só mentira! 
Aí estão as obras e isso. 

Soltou, no dia da batalha do Jenipapo, um fo-
lheto do que vai fazer. Tirou as fotografi as dessas 
maquetes. 

Então, eles pensam ainda que nós possamos 
viver no tempo de Goebbels, o comunicador de Hitler, 
que dizia que “uma mentira repetida várias vezes se 
torna verdade”. Olha, o Hitler saía com três mil solda-
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dos. Goebbels dizia: “Lá vai Hitler com 15 mil”. Todo 
mundo abria na Europa, com medo. Era mentira e deu 
no que deu. 

E agora é só mentira. Lá no Piauí, nós aprende-
mos que é mais fácil tapar o sol com a peneira do que 
esconder a verdade. E a verdade está aqui: a ponte de 
Uruçuí, 3% da obra e o dinheiro já chegou. E a verdade 
está quando o Governo tem medo, enterra a CPI do 
Dnit, um sonho do bravo parlamentar que, no momento, 
preside esta sessão, o Senador Mário Couto.

Presidente Luiz Inácio, ajude o Piauí. Eu sei que 
V. Exª está sendo enganado. Olha, Mário Couto, V. 
Exª já foi ao México? Não foi, Mário Couto? Herácli-
to, não é mais da Comissão de Relações Exteriores, 
não. O Efraim foi, e ele foi comigo ao México. Mas lá 
na entrada do Palácio... É interessante, o Palácio é na 
praça e eu adentrei. Há uma frase interessante de um 
general que foi Presidente do México. Luiz Inácio, se 
Vossa Excelência for ao México, adentre, é na praça. O 
General disse: “Eu prefi ro um adversário que me leve a 
verdade a um aliado puxa-saco, aloprado, que mente”. 
Isso é que estão levando para Vossa Excelência, Luiz. 
Essa é a verdade.

O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. PSDB – PA) 
– Vamos chamar, agora, o quarto orador inscrito, Se-
nador Eduardo Suplicy.

Concedo a palavra a V. Exª e passo os trabalhos 
da Mesa ao Sr. Secretário, Senador Mão Santa.

O EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem o Senador 
Marcelo Crivella anunciou que também apresentou 
emendas para propor o fi m, a extinção da prisão es-
pecial.

Gostaria de informar que também apresentei, na 
tarde de ontem, até porque era o último dia, emendas 
com a mesma proposição.

Na reunião da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania do último dia 11, foi aprovado o Projeto 
de Lei da Câmara nº 111, de 2008. A proposição atu-
aliza dispositivos do Código de Processo Penal, por 
exemplo, sistematizando o tratamento da prisão, das 
medidas cautelares e da liberdade provisória, com ou 
sem fi ança.

Assim, superam-se as distorções produzidas 
no Código de Processo Penal, com as reformas que, 
rompendo com a estrutura originária, desfi guraram-
no, como dito pelo seu Relator, Senador Demóstenes 
Torres.

(...) exemplo signifi cativo das alterações 
é o da fi ança, que passa, com as alterações 
do Código, de instituto central no regime de 
liberdade provisória a só servir para poucas 

situações concretas, fi cando superada pela 
liberdade provisória sem fi ança do parágrafo 
único do art. 310. As novas disposições preten-
dem ainda proceder ao ajuste do sistema às 
exigências constitucionais atinentes à prisão 
e à liberdade provisória e colocá-lo em conso-
nância com modernas legislações estrangeiras, 
como as da Itália e de Portugal.

Existe uma modifi cação introduzida no art. 295, 
que trata da prisão especial – reduz-se o rol de pes-
soas que têm esse direito. Considero de grande im-
portância o aperfeiçoamento desse artigo. Por isso, 
estou apresentando duas emendas para as quais peço 
especial atenção.

Ao sugerir uma nova redação para o art. 4º do 
projeto, proponho a revogação de todos os dispositivos 
legais que criaram essa fi gura anacrônica da prisão 
especial. Ou seja:

Ficam revogados o art. 295, o § 2º e seus 
incisos I, II e III do art. 325, os arts. 298, 393, 
594 e 595 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 – Código de Processo Penal, 
bem como a Lei nº 2.860, de 31 de agosto de 
1956, a Lei nº 3.181, de 11 de junho de 1957, 
o parágrafo único do art. 66 da Lei nº 5.250, 
de 9 de fevereiro de 1967, e as demais dispo-
sições legais referentes ao direito de prisão 
especial.

Desde 1991 venho lutando para extinguir o ins-
tituto da prisão especial. O primeiro projeto que apre-
sentei nesse sentido foi o Projeto de Lei do Senado nº 
349, de 1991, que foi arquivado ao fi nal da legislatura 
sem ter sido apreciado. Voltei a apresentá-lo em 1995, 
ocasião em que tomou o número 75, de 1995. Essa 
proposição foi rejeitada em 1996.

Continuo acreditando que o disposto no art. 5º de 
nossa Constituição – “todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza” – deve ser cumpri-
do, Senador Marcelo Crivella – esse pensamento está 
em consonância com a sua iniciativa de ontem, que 
guardou semelhança com a minha. Sendo assim, é de 
fundamental importância que a regalia da “prisão espe-
cial”, prevista nos arts. 295 e 439 do Código de Proces-
so Penal, na Lei nº 2.860/1956, na Lei nº 3.181/1957, 
no parágrafo único do art. 66 da Lei nº 5.250/1967 e 
em outros dispositivos legais seja revogada.

Entendo que não podemos falar em “prisões es-
peciais” no texto infraconstitucional se a própria Lei 
Magna veda distinções de qualquer natureza.

É inacreditável que, no limiar do Terceiro Milênio, o 
Brasil ainda mantenha privilégios para certos cidadãos 
e cidadãs em detrimento do conjunto da sociedade.
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Em vez de manter discriminações injustifi cáveis 
entre os encarcerados, o Poder Público deve primar 
por um sistema carcerário que não atente contra a 
dignidade humana, a fi m de que o delito seja punido, 
visando à reintegração social do prisioneiro, jamais 
estabelecendo castas ao arrepio dos ditames consti-
tucionais consoantes com os princípios jurídicos mais 
elementares.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Se-
nador Suplicy...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Com o maior prazer, Senador Marcelo Crivella.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Ape-
nas para aplaudir a coerência não da posição de V. 
Exª, mas da vida pública de V. Exª. A emenda que 
apresentei e que o Senador Demóstenes prometeu 
acolher expressa exatamente a luta de V. Exª. Tenho 
certeza de que isso trará dignidade ao nosso povo, 
porque as pessoas dizem que pobre vai para a cadeia, 
e rico vai para o hotel. Em muitos casos, isso procede. 
Então, estou aqui apenas para parabenizá-lo e dizer 
que sou um discípulo de V. Exª. Tenho aprendido muito 
com suas posturas, com suas posições e o aplaudo. 
Pode ter certeza de que essa emenda tem inspiração 
na sua luta democrática por uma sociedade em que 
os brasileiros sejam todos iguais perante a lei. Quero 
apenas registrar aqui – eu estava comentando esse 
assunto com o Senador Mozarildo – a minha inconfor-
midade com a recente decisão do Supremo. A Bíblia 
diz que aquele que semeia colhe, para o bem ou para 
o mal. A semeadura é sempre multiplicativa. O povo 
consagrou isso dizendo: “Quem semeia vento colhe 
tempestade”. Agora, os arrozeiros lá de Roraima, nos-
sos irmãos, plantaram e não vão colher por causa de 
uma decisão, a meu ver, arbitrária, uma decisão que 
não é justa. Demorou-se tanto tempo para demarcar... 
Demarcamos, é uma conquista nossa. O povo indígena 
merece esse aplauso. Temos até posições divergen-
tes, eu e o Senador Mozarildo, mas não permitir que 
os nossos agricultores colham a sua safra é de partir 
o coração. Senador Suplicy, muito agradecido pela 
generosidade de V. Exª. Parabéns!

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Muito obrigado, Senador Marcelo Crivella. Quando V. 
Exª, ontem, assinalou que tinha apresentado emen-
da com o mesmo propósito, eu me senti feliz, porque 
agora somos, pelo menos, duas vozes. Mas acho que 
as nossas vozes se multiplicarão e terão o respaldo 
de muitos de nossos colegas.

Gostaria de solicitar, Sr. Presidente, que as duas 
emendas a que me referi, apresentadas ontem, pos-
sam ser anexadas ao meu pronunciamento.

Mas eu gostaria também de assinalar, Senador 
Marcelo Crivella, que o Correio Braziliense publica 
hoje a matéria “Divisão sobre fi m do privilégio”, com 
respeito à proposta de emenda em tramitação na Câ-
mara que prevê a extinção do foro especial para au-
toridades. Essa proposta guarda de alguma maneira, 
relação com a nossa iniciativa.

De autoria do Deputado Marcelo Itagiba, do PMDB 
do Rio de Janeiro, ela propõe mudança no foro para 
Deputados, Senadores, Presidente da República, Mi-
nistros de Estado e Procurador-Geral da República, 
entre outros.

Hoje, conforme aparece na matéria:

(...) deputados e senadores, o presidente 
da República, ministros de Estado e o procu-
rador-geral da República, entre outros, podem 
ser processados e julgados no Supremo Tri-
bunal Federal (STF). E que cabe ao Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) traçar o futuro de 
governadores, desembargadores e de inte-
grantes dos Tribunais de Contas dos estados, 
por exemplo.

Ora, o projeto do Deputado Marcelo Itagiba pre-
tende acabar com a diferença:

“Defende que processos criminais contra qualquer 
autoridade sejam analisados por juízes de primeira 
instância – a porta de entrada do Judiciário. Itagiba 
argumenta que a Constituição prevê igualdade para 
todos, independentemente do status ou cargo ocupa-
do. “A prerrogativa de foro já se descaracterizou em 
sua essência mesma, estando hoje degradada à con-
dição de inaceitável privilégio de caráter pessoal”, cita 
o deputado, na justifi cativa da PEC”.

Essas iniciativas guardam relação uma com a ou-
tra e, portanto, têm o mesmo propósito constitucional 
de igualdade para todos os brasileiros e brasileiras.

Muito obrigado, Presidente Mão Santa.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. 

Mário Couto deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Mão Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Eu é que quero cumprimentá-lo por obediência ao 
horário. V. Exª está hoje um gentleman britânico, um 
Senador da Câmara de Lordes.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Muito obrigado, Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e o § 2º, do Regimento Interno.)
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O Sr. Mário Couto, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão San-
ta, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
V. Exª será atendido na forma regimental.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Pela ordem, V. Exª terá a palavra. Antes, porém, pela 
ordem, vou comunicar os oradores que se seguem.

Estamos alternando. Ainda não falou nenhum 
Líder. Chegou o José Agripino – tinha um documento 
do Flexa Ribeiro, mas ele está ausente. Então, V. Exª 
falará como Líder; depois, o Senador Mário Couto, 
como orador inscrito.

Há uma vaga ainda para comunicação inadiável. 
Se alguém quiser, ainda há uma vaga. 

Pela ordem, tem a palavra o Senador Renato 
Casagrande, do PSB do Espírito Santo.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB 
– ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, só para 
informar ao Plenário desta Casa que dei entrada a um 
projeto de resolução, agora à tarde, que dispõe sobre a 
criação do Portal de Transparência do Senado Federal. 
Essa proposta estabelece a divulgação de informações 
relativas à execução orçamentária e fi nanceira das 
Unidades Gestoras do Senado da República. Portanto, 
com relação, por exemplo, à execução orçamentária 
e fi nanceira, semanalmente nesse portal, que será 
específi co, Portal da Transparência do Senado, você 
poderá lá clicar e verifi car toda a execução orçamen-
tária e fi nanceira atualizada semanalmente. O mesmo 
também com relação às licitações, também com atua-
lização semanal; em relação aos contratos feitos pelo 
Senado com as diversas empresas, também haverá 
atualização semanal; com relação aos convênios, ha-
verá também atualização semanal no referido portal; 
diárias e passagens de servidores da mesma forma, 
com atualização permanente dessas despesas; das 
verbas indenizatórias que já temos e passaremos a 
ter; despesas de pessoal, que suscitam grande deba-
te hoje no Senado.

Então, o Portal da Transparência do Senado será 
um portal específi co, com conteúdo diverso e atualiza-
do, para que possamos ter, de fato, aqui, no Senado, 
todas as informações que estariam disponíveis para 
a população brasileira, porque o maior problema que 
o Senado está vivendo hoje é resultado da cultura 

adotada por ele. O Senado é uma instituição opaca, 
sem comunicação com a sociedade e, agora, estamos 
vivendo uma crise. É neste momento de crise que a 
gente tem que buscar soluções, buscar caminhos, para 
que a gente recupere a capacidade de representação 
da sociedade, do equilíbrio federativo, a fi m de que 
possamos ser a Casa de Rui Barbosa.

Por isso eu acho que, nesses últimos dias, nessas 
últimas semanas, dá ao Senado essa oportunidade, 
dá ao Presidente Sarney também essa oportunidade. 
E espero que o meu projeto de resolução possa con-
tribuir no caminho de recuperação da imagem e da 
credibilidade do Senado.

Obrigado, Presidente.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Sr. Pre-

sidente...

Durante o discurso do Sr. Renato Casa-
grande, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) – 
Sr. Senador Casagrande, o senhor me desculpe, mas, 
ontem, eu tive a oportunidade de lançar o Livro Direi-
to Administrativo, principalmente no que diz respeito 
a processo administrativo de um delegado de polícia, 
e, junto, recebi um livro sobre contratos com institui-
ções públicas. Eu queria oferecer a V. Exª, porque me 
parece que V. Exª se referiu a isso. 

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES. Fora do microfone.) – Com muito prazer. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Não sei se V. Exª aceitaria ou não, porque acho que 
é interessante porque é um estudo completo sobre a 
forma de contrato com as instituições públicas.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES. Fora do microfone.) – Ótimo. Agradeço.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
–Vou mandá-lo ao gabinete de V. Exª.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Sr. Pre-
sidente...

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Com a palavra Senador José Agripino.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Sr. Pre-
sidente...

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PSDB – PA) 
– Pela ordem.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Quero pedir a V. Exª minha 
inscrição pela Liderança do PSDB. O documento já se 
encontra sobre a mesa.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PSDB – 
PA) – Está aqui. V. Exª já está inscrito, só que, como o 
Senador José Agripino, já havia sido anunciado pelo 
Senador. Então, em seguida, será V. Exª, que já está 
inscrito como Líder.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agrade-
ço a V. Exª.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PSDB – PA) 
– Pois não, Senador.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O Senador Mão Santa 
havia, agora há pouco, anunciado que há uma vaga 
ainda disponível para uma comunicação inadiável. En-
tão, eu gostaria que V. Exª me inscrevesse.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PSDB – PA) 
– V. Exª já está inscrito.

Com a palavra o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Como Lí-

der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, Presidente Romeu Tuma, eu, ontem 
à tarde, fui chamado para dar uma entrevista aqui fora 
na saída do plenário, exatamente sobre o lançamen-
to do programa de construção de habitações para a 
população de baixa renda pelo Governo Federal. Dei 
a entrevista, dei a minha opinião e ia voltando para 
o plenário, quando uma repórter de um conceituado 
jornal me perguntou se eu estava falando sobre a 
Operação Castelo de Areia. Eu disse: “Eu nem ouvi 
falar em Operação Castelo de Areia. Ela disse: “Não, 
porque eu tive a informação de que o seu nome é 
mencionado na Operação Castelo de Areia”. E eu per-
guntei a que se referia a Operação Castelo de Areia. 
E ela me disse: “À prisão de diretores da Construto-
ra Camargo Corrêa”. “Se eu teria algo que ver com o 
assunto?”. E eu disse: “Que me conste, não. Recebi, 
como Presidente do Diretório Estadual do Rio Grande 
do Norte do meu partido doações de empresas e acho 
que a Camargo Corrêa – sujeito à confi rmação – foi 
um dos doadores ao meu partido para a campanha 
municipal do ano passado, quando não fui candidato. 
Apoei vários candidatos do meu partido”. Ela disse: 
“Eu vou confi rmar”. 

O tempo passou, ela, em seguida, confi rmou e 
disse que havia realmente a menção ao meu nome. 

Eu, rapidamente, procurei no Partido, no Estado. 
Já era fi m da tarde, mas consegui as informações, Se-
nador Heráclito. Consegui as informações e consegui 
resgatar o recibo de doação – ofi cial, legal –, como 
havia dito desde o primeiro momento à repórter. Do-
ação não a mim! A menção capciosa, cavilosa, que 
foi vazada, é de que era uma doação a mim, como a 
que está posto inclusive em alguns jornais de hoje, o 
que me motivou, evidentemente, a pedir ao Partido a 
cópia do recibo de doação da importância de R$300 
mil, que a Construtora Camargo Corrêa havia feito ao 
Diretório Regional do Rio Grande do Norte, no meu 
Estado, que veio e eu distribuí à imprensa.

Hoje, saíram diversas versões, inclusive um dos 
jornais, a Folha de S.Paulo, divulgou o fac-símile des-
se recibo de doação, que mostra absoluta legalidade 
da doação. Doação feita por uma construtora de nome 
nacional e internacional; legalmente habilitada a fazer 
doação, porque ela não é concessionária – que me 
conste – de serviço público nem é empresa estatal e 
tem faturamento condizente à doação que foi feita.

Senador Efraim Morais, no Rio Grande do Norte, 
a Camargo Corrêa não tem uma única obra – procurei 
saber depois. Não tem uma única obra! Uma! Uma 
só! Um pedaço de calçamento de 10 metros... Nada! 
A doação que a Construtora Camargo Corrêa fez a 
meu Partido, como o fez, no plano nacional, para di-
versas campanhas municipais, como a outros parti-
dos, deve tê-lo feito por entender que a democracia 
tem de ser sustentada e estimulada e que democra-
cia é Governo e Oposição. O Governo governa e a 
Oposição fi scaliza. E que o contraponto que nós, os 
Democratas, fazemos é um contraponto interessante 
ao País, porque nós fi scalizamos, denunciamos, co-
bramos. Fazemos o papel de que se precisa numa 
democracia, que se exige numa democracia de um 
partido de oposição.

Doação absolutamente legal, não feita a mim, con-
forme a insinuação vazada, cavilosamente vazada, eu 
entendo, como que para prejudicar a minha imagem e 
a imagem do meu partido. “Doação ao Agripino”, está 
feita a menção em alguns órgãos de imprensa, me-
diante, suponho eu, vazamento dos órgãos de inves-
tigação. Doação ao Agripino, dobre a língua! Doação 
feita ao partido político de oposição, que exerce um 
papel legítimo na democracia, que recebeu a doação 
legitimamente e passou o recibo. O Partido passou o 
recibo. Está tudo registrado.
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Depois eu fi quei sabendo, Senador Heráclito, que 
a operação Castelo de Areia envolve a investigação 
em torno da má aplicação de recursos da Petrobras 
na construção de uma refi naria em Pernambuco, e que 
o TCU... Aí, sim, Senador Flavio Arns, Senador Mário 
Couto, Senador Suplicy, há dolo. Fazer doação legal 
a partido político não tem dolo nenhum, é da demo-
cracia, é legítimo. Não existe fi nanciamento público de 
campanha. A campanha político-eleitoral é feita com 
recursos, mediante o que diz a legislação, doados por 
quem pode doar, por quem esteja habilitado legalmente 
a doar. A Camargo Corrêa estava habilitada a doar.

Muito bem, a refi naria de petróleo, segundo o 
TCU, Tribunal de Contas da União, está sendo feita 
mediante suspeita de superfaturamento. Quem diz isso 
não sou eu. Quem diz isso é o Tribunal de Contas da 
União, e cita a cifra – acho que R$71 milhões. Depois 
fui tomar informações.

Senador Efraim, a Refi naria Abreu e Lima, que 
queria eu estivesse sendo feita no meu Estado, está 
sendo feita em Pernambuco numa parceria com a PD-
VSA da Venezuela, que não botou ainda uma prata, 
um real no empreendimento; nada, um real. É tudo 
feito com recursos da Petrobras. Se há dolo, se há 
superfaturamento, esse superfaturamento está ocor-
rendo com a aplicação de recursos de uma estatal, 
a Petrobras.

O que me traz à tribuna nesta tarde de quinta-
feira? Evidentemente é a indignação. Você ser objeto 
de menção cavilosa por agir dentro da lei é, no míni-
mo, revoltante. Agora, não adianta só se revoltar. Tem 
que reagir. E o meu partido vai reagir. Não sou apenas 
eu. Querem atingir a mim, como Líder, que exerço o 
papel de Líder de Oposição neste plenário, denuncian-
do, criticando, cobrando, mas querem atingir também 
o meu partido.

O Presidente Rodrigo Maia convocou hoje, de-
pois de uma conversa que tivemos na Executiva, uma 
coletiva para comunicar o que nós combinamos. Nós, 
no partido, na executiva, pactuamos, decidimos que 
iríamos solicitar à Justiça, em São Paulo, que nós, 
que somos citados no processo, tenhamos acesso a 
suas peças. Se nos negarem o acesso, já que estamos 
citados, queremos saber tudo, de que se trata. Como 
os membros do DEM são mencionados? Como é? 
Para não fi car no campo da especulação. Quem não 
deve não teme.

Eu não temo nada, Senador Efraim Morais, nada, 
Senador Mário Couto. Agora, eu quero saber. E o meu 
Partido vai entrar com uma ação, pedindo à Justiça de 
São Paulo, onde o processo se desenvolve, acesso ao 

que está no processo. Se nos negarem, nós iremos ao 
Supremo Tribunal Federal para garantir o direito que 
temos a isso, porque eu tenho o direito de entender 
que pode, no corpo do processo, fi car evidenciado al-
gum tipo de viés político nessa acusação. Por que é 
que se menciona, vaza-se desde ontem “o Agripino 
foi mencionado”, “a doação ao Agripino”? Que doa-
ção ao Agripino? Doação ao partido que presido no 
Rio Grande do Norte para fazer campanha – não mi-
nha campanha – de candidatos a Prefeito num Estado 
onde a Camargo Corrêa não tem obra nenhuma. Que 
conversa é essa?

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Um aparte, 
Senador.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Então 
vamos ter acesso ao processo e, se nós virmos viés 
nessa história, Presidente Sarney, nós vamos entrar 
com um processo contra quem estaria tentando dene-
grir a minha imagem e a imagem do meu partido.

Concedo, com muita honra, um aparte ao Pre-
sidente Sarney.

O Sr. José Sarney (PMDB – AP) – Senador José 
Agripino, quero solidarizar-me com V. Exª. Conheço-o 
há muitos anos e sei da sua integridade, da sua con-
duta e, portanto, acredito perfeitamente que jamais 
V. Exª cometeria qualquer ilegalidade. Isto é um as-
sunto normal num processo eleitoral, doação, porque 
a lei brasileira permite, e V. Exª nada mais fez – não 
V. Exª, o Partido de V. Exª – que cumprir aquilo que a 
lei brasileira permite, aceitar doações que são feitas. 
Mas, quanto a V. Exª, isso não atinge, de nenhuma 
maneira, a sua integridade e o respeito que todos nós 
temos por V. Exª.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Presidente 
Sarney, estou muito grato pela sua manifestação, que 
muito me honra. O que me causa indignação é exata-
mente ser mencionado como tendo praticado um ato 
incorreto quando se agiu estritamente dentro do que 
a lei preconiza. Agora estamos sujeitos a pagar pe-
nalidades por agirmos legalmente? Onde nós vamos 
parar? Onde é que nós vamos parar? Daí a minha in-
dignação, Senador Flávio Arns!

Eu quero conceder, com a permissão do Presi-
dente, aparte ao Senador Mário Couto, ao Senador 
Suplicy, ao Senador Flávio Arns e ao Senador Efraim 
Morais.

Senador Mário Couto, por favor.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador José 

Agripino, há determinados momentos em que fazemos 
algumas interrogações. Este é um deles. Quando o 
Presidente Lula começa a cair nas pesquisas, engra-
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çado, aparece esse tipo de fato, querendo prejudicar 
ou chamar a atenção da imprensa. E esses fatos ago-
ra começaram a atingir a Oposição, a querer atingir 
a Oposição. A mesma coisa aconteceu com o Sena-
dor Flexa Ribeiro, do meu partido, que é Presidente 
Regional do PSDB no Estado do Pará, e as doações 
são feitas através do Presidente regional do PSDB. 
Ora, Senador, V. Exª tem o direito, e eu diria mais, o 
dever, de entrar na Justiça, mesmo porque o dinheiro 
da empresa entrou para o seu partido através de uma 
contabilidade que está lá, no seu partido, e prestaram-
se contas à própria Justiça Eleitoral, que tem em sua 
posse esses documentos! Onde é que podem lhe ques-
tionar? Aí podem, na base do dolo, na base da traição 
e na base da baixaria. É isso o que querem tentar fa-
zer com V. Exª. O seu presente e o seu passado são 
a sua maior defesa.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Obrigado, 
Senador Mário Couto. Mais do que isso, é o sofi sma, 
é a desfaçatez, é a cavilação da insinuação.

“A doação ao Agripino”, foi o que a repórter me 
disse ali fora. “O seu nome está mencionado num pro-
cesso que investiga malversação de recursos de uma 
refi naria e doação de recursos a partidos políticos”.

Se houve alguma ilegalidade, no que tange a mim, 
que conduzo o meu partido no rio Grande do Norte, eu 
asseguro que não. Agora, a minha obrigação é trazer 
o que eu estou trazendo, para conhecimento da Casa, 
Senador Romeu Tuma: o recibo de doação. Há jornais 
hoje, de circulação nacional, que trazem, na manchete 
de primeira página, uma coisa e, na quarta página, a 
explicação do fato. Quem é que leu a quarta página? 
Muitos leram a primeira. E a quarta?

Então, o que me constrange é ser obrigado a vir 
explicar a legalidade de um fato legal, mas quem está 
na vida pública tem a obrigação de ser transparente e 
tem a obrigação de repor a transparência, que é o que 
estou fazendo, é o que faço com muita humildade, com 
muita determinação, mas com destemor.

Eu vou continuar a praticar a oposição que eu 
sempre pratiquei, com equilíbrio, sem me deixar in-
timidar.

Ouço, com muito prazer, o Senador Flávio 
Arns.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Eu não marquei tempo para V. Exª, para fi car à von-
tade, pois o senhor é um homem honrado.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Obriga-
do, Presidente.

O Sr. Flávio Arns (Bloco/PT – PR) – Senador 
Agripino, eu quero me solidarizar com o pronuncia-

mento que V. Exª está fazendo, dizendo que ele está 
correto, está de acordo com a legislação. O partido, 
conforme V. Exª colocou, recebeu uma doação. Mas, 
mesmo que não tivesse sido o partido, que tivesse 
sido V. Exª, estaria, da mesma forma, dentro da le-
galidade na disputa de uma campanha política, por-
que a nossa legislação só permite receber recursos, 
como já foi dito, de pessoas físicas ou de pessoas 
jurídicas, contabilizados – isso é importante que se 
diga – com recibo, como V. Exª colocou; enviados, 
posteriormente, à Justiça Eleitoral, para que a Justi-
ça Eleitoral faça a apreciação daquilo que aconteceu, 
ao mesmo tempo dizendo que todos esses recibos e 
toda essa documentação é pública. Para quem qui-
ser ter acesso, durante o processo de apreciação das 
contas ou durante o processo eleitoral, coloca-se à 
publicidade aquilo que o partido, aquilo que o candi-
dato recebeu. Então, quero dizer que é exatamente 
o que acontece. E V. Exª agiu de forma transparente, 
dentro daquilo que a lei exige que seja feito. Então, 
não há o que discutir. Foi isso que aconteceu no fato 
que V. Exª colocou. Para evitar esses problemas, que 
são recorrentes, como V. Exª colocou, e eu concordo, 
é que se discute a possibilidade de aprofundamento 
sobre a questão da vinculação do recurso público ao 
exercício da campanha.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – O fi nan-
ciamento público de campanha.

O Sr. Flávio Arns (Bloco/PT – PR) – Como?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – O fi nan-

ciamento público de campanha.
O Sr. Flávio Arns (Bloco/PT – PR) – É. Exata-

mente. O fi nanciamento público de campanha. É nes-
se sentido que se debate. Então, o problema não é 
receber. O problema é alguém receber e dizer: “Você 
me dá o dinheiro na campanha e eu, em troca, vou lhe 
fazer um favor”. Isso seria imoral, ilegal e realmente 
teria de ser punido. Mas não foi isso que aconteceu. 
Receber o recurso, de pessoa física ou de pessoa ju-
rídica, contabilizado, de acordo com a lei, apreciado 
pela Justiça Eleitoral, isso que tem de ser feito, e feito 
de uma maneira adequada. Então, era só isso que eu 
queria externar, Senador Agripino, com quem eu tenho 
tido também uma relação de muito respeito aqui. Nós 
somos de partidos diferentes, mas isso não vem ao 
caso, porque é uma questão de se analisar os fatos 
objetivamente, concretamente. V. Exª tem toda a razão 
no pronunciamento.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Senador 
Flávio Arns, eu lhe fi co muito grato pela manifestação 
franca e sincera. Desejo dizer a V. Exª o seguinte. Es-
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sas doações, que são feitas de forma transparente, 
porque vão à publicidade inevitavelmente, mais dia, 
menos dia, podem ser questionadas por diversos vie-
ses. E V. Exª coloca com muita propriedade. Essa do-
ação em particular foi feita pela Construtora Camargo 
Corrêa, que poderia ter algum interesse ou na minha 
ação parlamentar, ou na minha ação como político no 
Rio Grande do Norte. A Camargo Corrêa não tem uma 
obra no Rio Grande do Norte e eu desafi o a que se 
mostre, na minha vida parlamentar inteira, um gesto 
qualquer que procurasse acobertar algum interesse, 
legítimo ou ilegítimo, na Construtora Camargo Corrêa. 
Eu desafi o. 

Agora, virem questionar e dizerem da “doação 
ao Agripino” me revolta. Mas me conforta o aparte de 
homem honrado como V. Exª, Senador do Partido dos 
Trabalhadores, do Estado do Paraná, Senador que me-
rece o respeito desta Casa pelo seu comportamento 
sério, correto e equilibrado. 

Ouço, com muito prazer, o Senador Garibaldi Al-
ves, meu conterrâneo do Rio Grande do Norte. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Se-
nador José Agripino, eu não estou apenas solidário 
com V. Exª como estou ao lado de V. Exª, porque sou 
citado no caso da matéria da Folha de S.Paulo como 
um dos políticos que receberam uma doação, em 2006, 
na campanha para governador, quando estivemos jun-
tos. V. Exª não foi candidato...

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Mas eu 
o apoiei.

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Mas 
apoiou a minha candidatura.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Com 
muita honra.

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – E 
V. Exª sabe como aquela campanha decorreu e das 
difi culdades que nós encontramos para viabilizar fi -
nanceiramente aquela campanha. Por outro lado, há 
o aspecto legal. É inquestionável que nós podemos 
receber doações como essa e apresentá-las, como 
as apresentamos, na nossa prestação de contas. O 
que eu digo até ao Senador Flávio Arns é que nós 
propugnamos por um fi nanciamento público de cam-
panha, justamente para que possamos ter, da forma 
mais transparente possível, com recursos públicos, o 
fi nanciamento das campanhas políticas. Mas, quan-
to a V. Exª, eu quero dizer que todos aqui conhecem 
a vida pública de V. Exª, todos aqui conhecem o seu 
desempenho parlamentar. Mas eu me dou o privilégio 
de dizer que eu o conheço mais, por ser seu conter-
râneo, por ter sido seu adversário em muitas lutas e 

ter militado ao seu lado nessa luta de 2006, e sei da 
correção, da integridade, da honestidade de propósi-
tos e da correção moral de V. Exª. Eu deixo aqui essas 
palavras de um norte-rio-grandense, que conhece bem 
o seu espírito público.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sena-
dor Garibaldi, o aparte de V. Exª também me honra 
muito, porque V. Exª é meu conterrâneo, conhece a 
minha vida pública desde o tempo em que eu fui Pre-
feito. V. Exª era político jovem, Deputado Estadual e 
eu era Prefeito. Nós crescemos juntos na política. Eu 
conheço a vida pública de V. Exª e V. Exª conhece a 
minha vida pública. Fomos adversários muitas vezes, 
mas não temos nas costas – nem V. Exª, nem eu – as 
marcas de facadas dadas por traição. Nós nos respei-
tamos e nos tratamos com decência. E já disputamos 
eleição em conjunto. Mas V. Exª me enseja ou quase 
que me recomenda que leia o recibo de doação para 
sentir como essas coisas são, pela legislação vigente, 
transparentes e como não custava nada à Polícia Fe-
deral, ao invés de mencionar o “Agripino”, verifi car se 
alguma doação em 2008... porque a investigação era 
de 2008, se alguma doação da Camargo Corrêa teria 
ido para o Diretório Estadual do DEM do Rio Grande 
do Norte. Era tão fácil, os recibos são públicos, a conta 
corrente é no Banco do Brasil. Eu vou ler aqui o reci-
bo de doação – é muito rápido, Sr. Presidente – para 
deixar claro como a doação é legal, legítima, transpa-
rente e mostra tudo:

Recebemos a importância de 
R$300.000,00 (trezentos mil reais), da Cons-
truções e Comércio Camargo Corrêa S/A, 
CNPJ Nº...., situada na Rua Funchal, nº..., 
Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP..., referente 
à doação a este Partido Político [o papel é do 
Democratas].

Informamos, que o referido depósito [de-
pósito] já foi realizado na Conta nº 10.989-4 
(Outros Recursos), Agência nº 0022-1, do Ban-
co do Brasil S/A (001), do Diretório Estadual 
do Rio Grande Norte – DEM/RN, CNPJ nº..., 
de acordo com a Lei nº 9.096, de 19.09.1995, 
Resolução nº 21.841, de 22 de junho de 2004 
e Resolução nº 22.715, de 28 de fevereiro de 
2008.

A tudo lido e estando de acordo, fi rma-
mos o presente recibo em duas vias, dando 
irrevogável e total quitação.

Natal/RN, 15 de setembro de 2008.
Assina a Tesoureira.
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Está tudo aqui. Por que levantar esta suspeita: 
“o Agripino”, “demos ao Agripino”, como se fosse uma 
doação ilegal? Está tudo aqui, no Banco do Brasil, tudo 
transparente. Para que isso?

Por esta razão é que eu estou aqui, Senador 
Demóstenes, para repelir à altura a situação de que 
todos nós estamos abertos a sermos alvo, mas que 
nos obrigam, a quem tem vida pública limpa, vir a 
público para rebater frontalmente e buscar os cami-
nhos do esclarecimento completo, para, inclusive, 
dizer que, se há viés político, ele vai ser encontrado 
e que aqueles que entraram com viés político vão 
ser processados.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite um aparte?

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Permite-me 
um aparte?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Senador 
Suplicy, com muito prazer. Em seguida, o Senador 
Flexa.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dor José Agripino Maia, V. Exª é consciente de como, 
acredito que em 2007, por iniciativa de nosso colega 
Senador Jorge Bornhausen, Presidente do então PFL, 
aprovamos, na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, a lei eleitoral no que diz respeito à exigência 
de, em tempo real, antes da realização das eleições 
– e isso se dava um ano antes das eleições de 2008 
–, que houvesse o registro, por parte de cada Partido 
e de cada candidato, das contribuições efetivadas. 
Eu sou favorável a que haja especialmente o fi nan-
ciamento público de campanha. Se houver fi nancia-
mento de pessoa física e de pessoa jurídica, com as 
devidas limitações na lei, registradas, sou favorável. 
Assim procedi nas eleições de 2006, as últimas em 
que fui candidato, de tal maneira que houvesse, con-
forme tínhamos ali decidido... Acho que foi até antes 
de 2007, foi em 2005, salvo engano, que aconteceu 
isso. Entretanto, essa iniciativa do Senado, do próprio 
Senador Bornhausen, acabou sendo modifi cada na 
Câmara para que o registro das contribuições fosse 
colocado apenas à disposição da opinião pública após 
as eleições. Eu aqui, quero, à luz desses episódios, 
reiterar quão importante é que o Congresso Nacional 
venha a defi nir, e essa é minha proposta à direção 
do meu Partido, o PT, que tenhamos o registro em 
tempo real pelo sistema mundial de computadores, 
pela Internet, de tudo que é feito. Considero muito 
importante a sua iniciativa, como a do Senador Flexa 
Ribeiro, de, prontamente, esclarecer inteiramente os 
fatos, inclusive com a divulgação da nota. Ontem mes-

mo eu li – a imprensa ontem fez questão de dar aos 
diversos órgãos de imprensa no Brasil – e considerei 
mais do que justo que V. Exª tenha pleno acesso às 
informações contidas no relatório da Polícia Federal, 
do Juiz de Santos, que está examinando isso. Pelo 
que se diz, até com cuidados especiais com relação 
ao que aconteceu com a Operação Satiagraha. Ago-
ra, o Senador Mário Couto mencionou que isso tal-
vez pudesse ter acontecido por causa da queda nas 
pesquisas de opinião de avaliação do Governo do 
Presidente Lula. Mas é importante ressaltar que isso 
vem de um ano. A operação foi iniciada há um ano e, 
portanto, não pode ser circunstanciada agora. Então 
eu avalio como importante a sua iniciativa de escla-
recer, de pronto, os fatos. A Justiça, o Ministério da 
Justiça e a Polícia Federal deveriam tê-lo feito antes 
da divulgação desses acontecimentos, encaminhando 
a V. Exª as informações para que pudesse, inclusive, 
ter o esclarecimento na hora de divulgar os fatos. A 
imprensa registra, hoje, que a Camargo Corrêa, desde 
2002, vem realizando doações a todos os Partidos, 
inclusive ao meu Partido, o Partido dos Trabalhadores, 
e a inúmeros candidatos. O próprio Presidente Lula, 
quando candidato, também recebeu uma contribuição, 
assim como outros candidatos a Governador. Portan-
to, é muito signifi cativa a sua iniciativa de esclarecer 
prontamente e totalmente esse episódio.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Senador 
Suplicy, sabe V. Exª que estou fazendo isso – acabei 
de ler esse recibo de doação – porque alguns jornais 
de hoje citaram: “Recibo que seria... Recibo que se 
supõe...” Na hora em que eu encaminhar à Mesa do 
Senado este documento, que é ofi cial, assumirei a sua 
responsabilidade. Não há nada de “seria”, não. Ele é! 
Estou entregando este documento ao Presidente do 
Senado para conhecimento da Casa, a fi m de evitar 
a última das dúvidas, a última das últimas das últimas 
dúvidas sobre a legalidade da doação. Estou cumprin-
do um ritual para dirimir completamente, totalmente, 
qualquer dúvida.

Agradeço a V. Exª o aparte e quero dizer que, 
como V. Exª, também votei no Senado pelo fi nancia-
mento público de campanha. Porque acho que é a 
grande saída. Haverá incompreensões com relação a 
esse fato, mas é a grande saída para igualar oportu-
nidades a todos os candidatos. Será um valor “x” por 
candidato. Acabam de vez o candidato rico e o candi-
dato pobre. Alguém é candidato pelos seus méritos, 
pelo seu talento, pelo seu passado e pela sua pers-
pectiva de futuro.
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Ouço, com muito prazer, o Senador Efraim, e o 
Senador Flexa Ribeiro, com sua paciência.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Peço aos aparteantes que sejam breves para que 
nós possamos começar o expediente.

O Sr. Efraim Morais (DEM – PB) – Serei breve, 
Sr. Presidente. Serei breve até porque tenho certeza de 
que os esclarecimentos feitos pelo Senador Agripino 
não merecem mais nenhum comentário. E eu diria que 
a forma como está sendo colocada é para tentar atingir 
a imagem de V. Exª. Porque a imprensa traz assuntos, 
e é evidente que os jornalistas devem ter ouvido isso 
de alguém para colocar em suas matérias.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – E é obri-
gação deles noticiar.

O Sr. Efraim Morais (DEM – PB) – Eles estão 
divulgando a matéria. Determinado jornal fala o se-
guinte: “De acordo com as investigações, parte do 
dinheiro teria ido para políticos ligados a pelo menos 
sete partidos”. Aí começa pelo PSDB, Democratas e 
PPS, que são os Partidos de Oposição. Aí inclui PSB, 
PDT, PP e PMDB. Esqueceram-se do PT. Mais na 
frente, um outro jornal dá a informação de que, nas 
eleições de 2006, o PT foi quem mais recebeu recur-
sos dessa construtora. Foram R$5,3 milhões. Cita o 
Presidente Lula, cita o nosso colega Mercadante, cita 
Jaques Wagner. Tenho certeza de que são matérias 
totalmente, como chamaríamos na linguagem legisla-
tiva, vencidas, porque todos esses senhores, gover-
nadores, deputados, senadores, prestaram contas ao 
TRE de seus Estados, foram aprovadas essas contas 
e, por isso, puderam estar aqui representado o povo 
ou sendo representante dele através do Executivo. Em 
determinado momento – é aí que quero chamar a aten-
ção, Senador Agripino –, diz o seguinte: “Em troca de 
propina, políticos favoreciam negócio da empreiteira, 
uma das gigantes do setor”. Veja bem. E, lá na frente, 
diz que os nomes de dois Senadores da Oposição – 
evidentemente que o de V. Exª foi citado, por isso que V. 
Exª está aqui –, mantidos sob sigilo – veja bem, man-
tidos sob sigilo. V. Exª quebrou o sigilo, então, agora 
–, foram citados nas conversas. Agora, atente bem V. 
Exª. V. Exª é Senador da República pelo Rio Grande 
do Norte. V. Exª é adversário político da Governadora 
do Rio Grande do Norte. Ou seja, as grandes obras 
acontecem através de Governo do Estado. Até o início 
deste ano, V. Exª tinha o Prefeito da cidade maior do 
Rio Grande do Norte, a cidade de Natal, nossa capi-
tal, também com uma ação política, contrário a V. Exª. 
Como V. Exª iria benefi ciar alguma empreiteira se V. 
Exª não tinha Governo, não tinha Prefeitura, grandes 

Prefeituras? Então, vem exatamente a maldade para 
tentar combater o trabalho sério e transparente que 
faz V. Exª, uma oposição construtiva, em busca de 
resultados para a sociedade brasileira e que é um 
político destemido, um político sem medo, um político 
que diz a verdade, doa em quem doer. Tem sido esse 
o comportamento de V. Exª aqui na tribuna, no Estado 
de V. Exª e em qualquer parte do Brasil. Agora, o ca-
minho está aqui, Senador, é isso que precisamos, Sr. 
Presidente, inclusive porque todos os citados, todos 
os partidos políticos são citados e aqui está claro. A 
Procuradora da República, responsável pela investi-
gação, Karen Louise Kahn, disse que uma das obras 
suspeitas de superfaturamento é a refi naria Abreu e 
Lima, em Pernambuco; a obra está orçada em nove 
bilhões de reais, para a operação conjunta da Petro-
bras e PDV S. A estatal de petróleo do Sr. Chávez, da 
Venezuela. Agora, o que precisamos saber, Senador? 
Se não abre essa investigação para o Senado da Re-
pública, e não tem que ser só um pedido do Partido 
Democratas, não. Tem que ser um pedido da Mesa do 
Senado Federal, por que não dizer do Congresso Na-
cional, para que possamos, na realidade, saber quem 
são os interessados de envolver o nome de V. Exª e 
outros nomes sérios, que aqui citei no início do meu 
aparte. Por isso, eu aconselho V. Exª que todos nós, 
de todos os Partidos, nos unamos no sentido de que 
seja um pedido não só dos democratas, mas da Mesa 
do Congresso Nacional.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Obrigado, 
Senador Efraim. Veja V. Exª – procurarei ser breve, Sr. 
Presidente – enquanto estou encaminhando à Mesa a 
cópia do recibo de doação, que mostra a absoluta lega-
lidade da operação feita de doação, estou recebendo 
informação de que, em contrapartida, a tal operação 
fala de doações a políticos e fala da obra superfaturada 
da refi naria de petróleo em Pernambuco.

Eu estou apresentando aqui o documento que 
comprova a legalidade da operação completa, para 
dirimir qualquer dúvida. Pois o Tribunal de Contas da 
União acabou de determinar a suspensão de pagamen-
to à empresa pela obra da refi naria. A refi naria é uma 
iniciativa do Governo Federal, recursos da Petrobras, 
recursos de uma estatal. Estou fazendo a constatação 
de fatos, ponto e contraponto.

Ouço com prazer o Senador Flexa Ribeiro.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador 

José Agripino, a indignação de V. Exª sobre as maté-
rias divulgadas ontem é a mesma de qualquer cida-
dão que tenha na sua honra o seu patrimônio maior. 
Assim como V. Exª também foi citado, o meu nome 
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também “vazou” da escuta de mais de um ano feita 
pela Polícia Federal. É estranho, Senador Agripino, 
que só dois diálogos tenham sido pinçados, diálogos 
esses deturpados, porque a imprensa informou o que 
foi passado a ela de que V. Exª e eu, pessoas físicas, 
Senadores, teríamos recebido dinheiro da Construtora 
Camargo Corrêa. V. Exª, da mesma forma indignado, 
colocou aí os recibos, a transferência bancária dentro 
da legalidade, dentro da legislação. Farei a mesma 
coisa. Estou inscrito pela Liderança do PSDB, estou 
com os recibos aqui, já entreguei à mídia, à impren-
sa as transferências bancárias de conta a conta ao 
Diretório Estadual do PSDB, que eu tenho a honra 
de presidir no meu Estado, como V. Exª preside o do 
Democratas no Rio Grande do Norte. É lamentável 
isso. Vou solicitar ao Presidente, Senador José Sar-
ney, em nome do PSDB, que o Senado Federal, como 
instituição, possa fazer os levantamentos necessários, 
porque quando tentam atingir – não sei, espero que 
não seja de forma deliberada – as pessoas dos Sena-
dores, por trás está a instituição do Senado Federal. 
E é preciso que o Senado Federal também faça as 
averiguações para saber por que foram pinçar dois 
diálogos, entre não sei quantos, gravados há mais 
de ano. V. Exª tem o reconhecimento do povo do Rio 
Grande do Norte, que o conhece como os seus pares 
aqui no Senado Federal. Não precisaria nem V. Exª 
nem eu subirmos à tribuna para mostrar a legalidade 
dos atos praticados pelo Democratas e pelo PSDB, 
porque essa é forma correta com que nossos Parti-
dos trabalham. Agora, cabe a nós o ônus de provar 
que a transferência, o apoio político foi feito de forma 
correta pela construtora Camargo Corrêa aos demo-
cratas do Rio Grande do Norte e aos tucanos do Pará. 
V. Exª tem o reconhecimento de todos os seus pares 
e, mais do que isso, da Nação brasileira e dos seus 
companheiros do Rio Grande do Norte.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Obriga-
do, Senador Flexa Ribeiro. Sabe por que pinçaram es-
sas menções? Eu tenho o direito de raciocinar assim, 
de supor isto: porque, muito mais do que investigar a 
prática de um delito, interessava, de forma cavilosa, 
vazar alguma coisa que pudesse comprometer pes-
soas que o governo não deseja ver com legitimidade, 
colocando as suas ideias e defendendo os seus pon-
tos de vista. Suponho eu. É uma suposição minha que 
essa é a razão. 

Ouço, com prazer, o Senador Heráclito Fortes, o 
Senador Demóstenes e o Senador Romeu Tuma.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador 
José Agripino, o velho Ulysses era um homem coberto 

de razões quando dizia que o raio de ação da calúnia 
é dez vezes maior que o do desmentido. A calúnia é 
lançada. Infelizmente, no País, cabe a quem foi calu-
niado procurar explicar-se, o que é uma pena, o que 
é uma lástima. Esse pessoal não teve nem o cuida-
do de examinar que V. Exª não disputava o pleito e 
que agia como Presidente do Partido. Não teve nem 
a preocupação de ver na contabilidade do Partido 
para onde foram feitos esses repasses. Até porque 
são repasses legítimos, e V. Exª, como Presidente Es-
tadual do Partido, cumpriu o dever da redistribuição. 
Aliás, sem uma responsabilidade individual, isolada. 
Essa distribuição partidária é feita pela Executiva. V. 
Exª terá, pelo menos, que ter a concordância do te-
soureiro. Então, não é uma ação isolada, não é uma 
ação na calada da noite. O que fi zeram com V. Exª e 
com o Senador Flexa Ribeiro é exatamente aquela 
tentativa de justifi car: se nós estamos no banco dos 
réus, nós queremos companhia. Agora, o esquisito 
disso tudo, Senador – e eu quero chamar a atenção, 
inclusive, da imprensa para esse fato, e fui alerta-
do –, é que, toda vez que a candidata do Palácio 
tem um programa de impacto para lançar, vem uma 
ação dessa natureza para abafar o lançamento da 
candidata. Esse assunto ocorre exatamente no dia 
seguinte ao lançamento do PAC habitacional da Drª 
Dilma. E os seus concorrentes ainda no subterrâneo 
encontram denúncias desta natureza. Se V. Exª for 
examinar, esta denúncia não é para atingir esses 
fatos. Eles incomodam, mas o grave da denúncia e 
da operação está no superfaturamento das obras da 
Refi naria Abreu e Lima. Aliás, a imprensa noticiou, 
no correr da semana, Senador Demóstenes, que, 
nem bem a obra tinha sido começada efetivamente, 
já havia propostas das construtoras de um aumento, 
na já superfaturada obra, de 9 bilhões para 23. O es-
cândalo está aí. Os senhores serão arranhados, mas 
o fogo vai queimar é exatamente nos responsáveis 
por essa obra, Senador Demóstenes. De forma que 
eu quero chamar a atenção para esse fato. É uma 
briga de grupo na base do Governo. E para que não 
fi quem sozinhos, saem pinçando um aqui, outro ali, 
principalmente aqueles que incomodam diariamen-
te o Governo neste Senado. Tem sido assim. Agora, 
esse fato da denúncia do superfaturamento da Abreu 
e Lima, esse, sim, precisa ser apurado, porque esse 
envolve recursos que estão sendo liberados, envolve 
interesses atuais e interesses futuros, e espero que 
esses esclarecimentos cheguem, Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores. Muito obrigado, Senador José Agri-
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pino. V. Exª não se preocupe, porque a imagem de V. 
Exª é blindada para esse tipo de denúncia. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Obrigado, 
Senador Heráclito. Blindada ou não, a minha obrigação 
é trazer os esclarecimentos que trago, com o respeito 
que tenho à Casa e a V. Exªs.

Ouço, com prazer, o Senador Romeu Tuma e, 
por fi m, o Senador Demóstenes Torres, a quem ouvirei 
também com muito prazer. 

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Serei rápido, 
Senador Demóstenes Torres, até porque V.Exª levan-
tou o microfone primeiro.

Eu vou falar como Corregedor, se V.Exª me per-
mitir.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Com 
muita honra. 

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – V. Exª sabe a 
dimensão da admiração que tenho pelo senhor e a 
honra de ser um dos seus liderados durante muitos 
anos. E sempre digo que sou seu liderado, continuo 
sendo, pelo carinho, pela amizade, pela dignidade e 
honestidade com que as decisões de V.Exª sempre 
foram pautadas neste Congresso. Acho que é nossa 
obrigação... Hoje a Polícia Federal completa 65 anos 
de existência. Há uma cerimônia à qual deixei de ir por 
algumas razões de ter que acompanhar o Plenário. 
Mas vou pedir ao Sr. Presidente o teor do discurso de 
V. Exª e ofi ciar à Polícia Federal que informe correta-
mente o que está nos autos e quem é o responsável 
pelo vazamento, tanto o do senhor como o dele. Re-
centemente, o Tribunal Eleitoral determinou a forma 
de fi nanciamento de campanha, principalmente por 
meio dos partidos políticos. Então, o parlamentar já 
não sabe mais qual peão vai para onde. Esta é uma 
decisão do Tribunal Superior Eleitoral: receber através 
do partido, com mais segurança, porque a empresa 
tem mais facilidade de contabilizar a doação que faz. 
Então, é isso que vou fazer. Já mandei preparar o ofício 
e requisitar o discurso de V. Exª e o aparte do Senador 
Flexa, por sugestão dele.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Senador 
Tuma, V. Exª me honra muito com seu aparte, porque 
fala como Corregedor da Casa, o homem que inves-
tiga os fatos delituosos praticados por Senadores, e 
como ex-Diretor Geral da Polícia Federal. V. Exª é um 
policial muito respeitado. É Senador, mas tem um pas-
sado de policial.

Eu agradeço a gestão que V. Exª vai fazer, porque 
vai acelerar, inclusive, aquilo que eu e o meu Partido 
vamos fazer, o acesso ao processo, para conhecer os 
elementos de denúncia, o que pode ter oportunizado o 

vazamento do nome do Senador José Agripino, como 
“o dinheiro do Agripino”. Que conversa é essa?

Então, o que V. Exª vai fazer vai nos ajudar mui-
to a esclarecer esse fato e quem sabe até colaborar 
no sentido de que se acelere o processo de investi-
gação ou de esclarecimentos da mencionada obra da 
refi naria, superfaturada segundo o Tribunal de Contas 
da União.

Agradeço a V. Exª e ouço, com muito prazer, o 
Senador Demóstenes Torres, meu companheiro de 
Partido e Presidente da Comissão de Constituição e 
Justiça.

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Sena-
dor Agripino, Srªs e Srs. Senadores, ontem almoçáva-
mos no meu gabinete, eu V. Exª e o Senador Aloizio 
Mercadante. Conversávamos sobre como arrumar 
uma pauta positiva para a Casa, como poderíamos 
arrumar os projetos que temos aqui, para que mos-
trássemos serviço para a sociedade que nos elegeu. 
Naquele instante, entra na nossa sala a minha As-
sessora de Imprensa, Cruvinel, com a notícia de que 
a Polícia Federal fazia uma operação sobre a emprei-
teira Camargo Corrêa. Nós discutimos, abertamente, 
o que aconteceu. V. Exª disse, naquele momento, e 
o Senador Aloizio Mercadante também; eu já recebi 
contribuição legal, o diretório do meu Partido já rece-
beu contribuição legal. Se houver alguma contribuição 
ilegal, essas pessoas, realmente, têm de pagar pelo 
que fi zeram etc. Não poderia ser de outra forma. A lei 
eleitoral hoje estabelece como se faz a captação de 
recursos. Todos nós aqui procedemos, quando va-
mos arrecadar recursos para campanha, exatamente 
da mesma forma: pedindo. E vou revelar a V. Exª que 
peço por telefone – “O senhor tem condição de fazer 
doação no valor “x”? Quanto tem? O número da conta 
é tal etc., etc.” –, porque é assim que manda a lei; não 
há outra forma. Digamos, a fi scalização do Ministério 
Público Federal, a Justiça Eleitoral, cada vez mais, 
sobre essas doações irregulares. Além de criminoso, 
um político que hoje receber dinheiro no “caixa dois” é 
burro. Estamos vendo aí uma série de Deputados que 
terão seus mandatos cassados pelo Tribunal Superior 
Eleitoral, decisões confi rmadas; Governadores de Es-
tado, são vários os que estão perdendo o mandato. En-
tão, o que acontece? V. Exª traz hoje o recibo da prova 
de que o Partido que V. Exª preside no Rio Grande do 
Norte recebeu a doação – e de forma legal. Agora, vêm 
as especulações. Eu sou um admirador da Polícia. Já 
fui Secretário de Segurança Pública. Luto muito aqui 
para fi rmar a imagem do policial e para combater os 
vícios que a atividade policial têm e que atrapalham a 
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boa imagem da instituição policial, das mais diversas 
formas de polícia que existem. Agora, francamente, 
se V. Exª tem o recibo nas mãos – como tem –, se V. 
Exª fez um pedido para que a doação fosse feita para 
o Partido, como a lei prevê e permite, por que o nome 
de V. Exª apareceu numa situação como essa? Por que 
isso aconteceu? A Polícia Federal é uma instituição da 
República que tem de preservar sua imagem e a de 
quem investiga. Não é porque uma pessoa tem seu 
nome citado numa investigação que é culpada; aliás, 
na maioria das vezes, não o é. Eu já cansei de ouvir, 
quando era Secretário de Segurança Pública, por dever 
de ofício, investigando esses sequestros grandiosos 
que aconteceram no meu Estado, naquela época, ou 
formação de quadrilha: na grande maioria, num gran-
de número de horas, os próprios bandidos tratam com 
pessoas decentes. A atividade criminosa dela também 
é pontuada. Então, se o nome de V. Exª foi mencionado 
numa investigação em que a Polícia Federal verifi ca-
va doações irregulares, caixa 2, crimes eleitorais etc., 
bastaria, sem nenhum apuro, sem nenhum estardalha-
ço e sem se desviar do foco principal, que houvesse 
uma consulta ao TSE; que houvesse uma consulta ao 
TRE; que houvesse uma consulta aos bancos, porque 
a Polícia tem o poder de pedir a quebra do sigilo, e o 
juiz que decretou a medida – é notório –, inclusive, por 
satisfazer os pedidos da Polícia, independentemente 
da procedência, ou não, do pedido. Então, quando o 
nome de V. Exª vaza, e V. Exª tem o recibo que mostra 
a legalidade da doação, tem-se de ver a especulação. 
Há uma motivação política. E, digamos mais, quanto 
ao superfaturamento da construção dessa refi naria, em 
Pernambuco, há três anos, a imprensa vem dizendo 
que uma das fi guras mais pernósticas da República, 
alcunhada pelo Procurador-Geral de República de 
“chefe de quadrilha”, e pelo Presidente da República, 
de “capitão do time”, vem fazendo gestões junto à Ve-
nezuela, para construir isso. Como essa pessoa não 
aparece na investigação? O que acaba de ler aqui um 
dos Senadores é que faz parte da investigação o su-
perfaturamento dessa obra. Então, isso nos dá o direito, 
a todos nós Senadores, especialmente a V. Exª, que 
tentaram queimar no episódio, mas não conseguiram 
– isso não arranha, não chamusca a biografi a de V. 
Exª de forma alguma. A isso todo homem público está 
sujeito. V. Exª, quando questionado, trouxe a respos-
ta. E trouxe a resposta prontamente. Ontem, de forma 
privada, quando estávamos sentados, repito, no meu 
gabinete, eu, V. Exª e o Senador Aloizio Mercadante 
conversávamos, inclusive, sobre esse assunto. Então, 
isso nos dá o direito de especular que uma instituição 

sagrada, que serve à sociedade brasileira e que nós 
todos admiramos pode ter sido utilizada com viés po-
lítico. Agora a palavra cabe à Polícia Federal; que ela 
venha a público, para esclarecer como se deu essa 
investigação; como uma investigação não concluída 
vaza; e, se vazou, por que vazou com base no nome 
de um dos principais Líderes da Oposição no Brasil. 
E vazou incorretamente, como V. Exª está provando. 
Não quero só solidarizar-me com V. Exª, não; quero 
questionar a atuação da Polícia Federal nesse caso e 
pedir a essa mesma Polícia, que tantos serviços re-
levantes tem prestado ao Brasil, que venha a público 
para esclarecer por que isso aconteceu. E não vale 
aquela desculpa que nesse Governo se tornou rotina: 
“Não sei. Não sei quem vazou. Se isso aconteceu, não 
tenho conhecimento.” Se vazou, e o monopólio da in-
vestigação, de se presidir inquérito policial, é da Polícia 
Federal, só a Polícia Federal pode vir a público, para 
dar a resposta. Minhas homenagens a V. Exª e minha 
solidariedade pelo momento ruim que tentaram impin-
gir a V. Exª. Mas V. Exª driblou toda a defesa – usando 
uma linguagem futebolística, de que nosso Presidente 
tanto gosta – e fez um gol de placa, mostrando que 
agiu dentro da lei, dentro da legalidade. Parabéns a V. 
Exª e minha solidariedade!

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Obrigado, 
Senador Demóstenes. Lá no meu Estado, pessoas que 
convivem comigo costumam dizer o seguinte: “José 
Agripino, você deve ter couro de aço, porque, há seis 
anos, exerce oposição ao Governo do Presidente Lula 
[e dizem] com equilíbrio, com moderação, mas com 
muita fi rmeza”. E aí eles dizem, Senador Marco Maciel: 
“Se você tivesse contas a prestar, tivesse malfeitos na 
sua vida, tivesse processos aos quais responde – eles 
sabem que eu não respondo a processo nenhum – já 
o teriam liquidado há muito tempo”.

Senador Demóstenes, eu tenho a impressão de 
que, nesta investigação, quando apareceu a história: 
“Agripino é mencionado”. Aqueles que querem me ver 
pelas costas devem ter dito: “É a nossa chance”, e daí 
ter estimulado vazamento, a criação de especulações, 
a falsa verdade veiculada, porque não contavam, talvez, 
é que nós tivéssemos aquilo que estamos entregando 
à Mesa do Senado.

Senador Demóstenes, seria tão fácil! A Polícia 
Federal pode tudo. Nesse tipo de investigação, com a 
determinação do juiz, a coisa mais fácil do mundo seria 
ir ao Banco do Brasil e pedir: “Diga-me uma coisa, nos 
exercícios de agosto, setembro e outubro, de 2008, o 
que entrou e o que saiu da conta do Democratas no 
Rio Grande do Norte?”
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Teriam encontrado claramente. No dia 15 de se-
tembro: Ted, crédito em conta, Documento 0048721, 
valor de R$300 mil, doador: Construções e Comércio 
Camargo Corrêa S/A. Estaria esclarecido. Mas, não!.O 
objetivo não era esse, não. O objetivo era vazar o ve-
neno, era tentar denegrir a minha imagem e a imagem 
do meu Partido. O objetivo era esse.

Ouço, com muito prazer, o Senador Marco Ma-
ciel. 

O Sr. Marco Maciel (DEM – PE. Com revisão 
do orador.) – Nobre Senador José Agripino, ilustre e 
eminente Líder do nosso Partido no Senado Federal, 
desejo, ao iniciar o meu aparte, dizer que V. Exª é um 
político na plena acepção da palavra, isto é, homem 
público de uma vida proba e digna. Aliás, essa é uma 
característica de sua família. Tive oportunidade de 
conviver com o seu pai, Governador Tarcísio Maia, um 
“varão de Plutarco”, uma pessoa de reputação ilibada 
de história muito rica não somente em favor do Rio 
Grande do Norte, mas do Nordeste como um todo. V. 
Exª é um continuador, podemos dizer assim, da obra 
do grande Tarcísio Maia, que deixou não apenas no Rio 
Grande do Norte, mas também herdeiros do porte de 
V. Exª. Quero me unir ao sentimento de todo o Sena-
do de solidariedade a V. Exª no momento em que, de 
forma solerte, à sorrelfa, procuram tisnar sua conduta. 
Sabemos de sua vida pública. Esse é um sentimento 
que observamos não só no seu Estado, mas em todo 
o País. Essas acusações, por não terem procedência, 
não conseguem atingir V. Exª. Considero importante 
que estejamos atentos ao desenvolvimento desse pro-
cesso, que me parece extremamente heterodoxo e tem 
outros objetivos, talvez até buscando intimidar, como 
se isso fora possível, pessoas que exercem a vida pú-
blica com dignidade, com competência e sabedoria. 
Por isso, receba V. Exª o nosso abraço de solidarieda-
de irrestrita e a certeza de que esses fatos em nada 
podem comprometer sua vida pública. Pelo contrário, 
as explicações de V. Exª ao Senado bem demonstram 
que V. Exª agiu rigorosamente nos termos da lei, numa 
eleição na qual não era candidato, posto que um pleito 
municipal, e os recursos utilizados justamente para que 
o Partido pudesse concorrer a uma disputa eleitoral no 
Rio Grande do Norte. Então, receba o nosso abraço 
– e penso, nesse momento, falar em nome de toda a 
Bancada, como já se manifestaram ilustres Senadores 
que integram nossa agremiação.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Obrigado, 
Senador Marco Maciel. V. Exª é um homem que não 
fala o que não sente. Fico muito feliz pela manifestação 
amiga e solidária que acabo de ouvir de V. Exª.

Como V. Exª diz, o Agripino – como é citado – 
que é presidente do Diretório Estadual do Rio Grande 
do Norte, tem a obrigação de buscar os recursos. É 
dever dele, dele e daqueles que compõem o Partido. 
Para quê? Para fazer com que a vitalidade do Partido 
seja exercida, para que os candidatos do Partido te-
nham a oportunidade, com os recursos que o Partido 
coloca à disposição deles como candidatos a prefeitos 
municipais, como foi o caso, possam ir às ruas e dizer 
o que pensam e o que querem fazer. É a minha obri-
gação como homem público do meu Estado, do meu 
Rio Grande do Norte, a quem quero muito bem e por 
quem vou continuar a trabalhar.

Se tentaram tisnar a minha imagem, eu acho que 
esse documento fala por si só. E, na hora em que eu o 
entrego ofi cialmente à Mesa, e dirijo-me a V. Exª, Pre-
sidente Sarney, eu estou atestando que isso aqui foi 
o que aconteceu de verdade. É a entrega à Mesa do 
Senado da doação feita legalmente, que foi sugerida 
de forma, repito, cavilosa e capciosa como uma do-
ação a mim, como suspeita de ilegalidade, e que, na 
verdade, está com esse documento comprovado que 
foi uma coisa feita no estrito, no estreito rigor da lei, a 
que estamos todos nós sujeitos. 

Faço esta manifestação e a faço com humildade, 
por dever de transparência. Não faço revoltado, não, 
faço indignado, porque é minha obrigação mostrar 
como é que se conduz, qual é o nível de acerto a que 
o homem público se impõe e, se ele é acusado injus-
tamente, a obrigação dele é se defender com provas, 
com argumentos e com consistência, que é o que eu 
procuro fazer agora.

Encaminho, portanto, a V. Exª, Senador Sarney, 
ofi cialmente, o recibo de doação, com a comunicação 
à Casa de que o nosso Partido vai instar a Justiça de 
São Paulo a fazer parte do processo, porque está ci-
tado, para recolher, Senador Romeu Tuma, as infor-
mações sobre as nossas citações no processo, para 
averiguar se houve ou não algum tipo de viés diferente 
do que a investigação deve objetivar, se houve algum 
viés político, porque se tiver havido nós saberemos 
tomar as medidas cabíveis.

Era o que tinha a dizer, com o agradecimento a to-
dos aqueles que nos ouviram e que nos apartearam.

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

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. José Agripino, 
o Sr. Romeu Tuma deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. José Sarney, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador José Agripino, V. Exª, pelos apartes unâni-
mes da Casa, recebeu realmente uma manifestação 
de solidariedade, o que é muito difícil sempre em Ca-
sas legislativas. A Mesa irá encaminhar o assunto ao 
Corregedor-Geral, para que as providências sejam 
tomadas. E, evidentemente, isso não repara a injus-
tiça que V. Exª sofreu, mas pelo menos esclarece e 

mostra o quanto V. Exª tem o apreço e o respeito de 
todos nós.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Presidência informa ao Plenário que se encerrou 
ontem o prazo para apresentação de emendas ao Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 111, de 2008 (nº 4.208/2001, 
da Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que altera dispositivos do Decreto-Lei nº 
3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo 
Penal, relativos à prisão processual, fi ança, liberdade 
provisória, demais medidas cautelares, e dá outras 
providências.
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Ao Projeto foram apresentadas as Emendas de 
nºs 2 a 7, de Plenário, que serão lidas pelo Sr. 1º Se-
cretário.

A matéria volta à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania para exame das emendas.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Sobre a mesa, requerimento de urgência que 
passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 320, DE 2009

Senhor Presidente,
Nos termos do inciso II do art. 336 do Regimen-

to Interno do Senado Federal, requeremos urgência 
para apreciação do PLC nº 10, de 2009, que “dispõe 
sobre a residência provisória para o estrangeiro em 
situação irregular no território nacional e dá outras 
providências”.

Sala das Sessões, 26 de março de 2009.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Sobre a mesa, requerimento de urgência que 

passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 321, DE 2009

Senhor Presidente,
Nos termos do inciso II do art. 336 do Regimen-

to Interno do Senado Federal, requeremos urgência 
para apreciação do PLC nº 31, de 2008, que “dispõe 

sobre limites à exposição humana a campos elétri-
cos, magnéticos e eletromagnéticos; altera a Lei nº 
4.771, de 15 de setembro de 1965; e dá outras pro-
vidências.

Sala das Sessões, 26 de março de 2009.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado.
Os dois projetos serão incluídos na Ordem do 

Dia da próxima quarta-feira.
Como o projeto que altera o limite da exposição 

humana a campos elétricos e magnéticos ainda não 
está devidamente informado, designo o Senador Mário 
Couto para dar o parecer na Comissão de Assuntos 
Econômicos, na Comissão de Ciência e Tecnologia 
e na Comissão de Infraestrutura. O parecer conjunto 
será dado em plenário na quarta-feira. Assim, devida-
mente instruído o projeto, teremos condições de votar 
a matéria.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 7:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 150, DE 2006
(Incluído em Ordem do Dia nos termos dos

Recursos nºs 4 e 5, de 2007)

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 150, de 2006, de autoria da 
Senadora Serys Slhessarenko, que dispõe 
sobre a repressão ao crime organizado e dá 
outras providências.

Pareceres sob nºs 264 e 1.094, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Aloizio Mercadante, 
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorá-
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vel, nos termos das Emendas nºs 1 a 24-CCJ; 
e 2º pronunciamento (sobre as emendas de 
Plenário): favorável às Emendas nºs 26 e 27-
Plen, na forma das Subemendas que apre-
senta, e pela rejeição das Emendas nºs 25 e 
28 a 36 – Plen.

Como é matéria que desperta muito interesse – 
e, naturalmente, é bom que haja um debate vivo no 
plenário a respeito do assunto –, a matéria será adiada 
para a próxima semana.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 8:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 20, DE 1999

(Tramitando em conjunto com as 
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18, de 1999; 
3, de 2001; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 20, de 1999, tendo como primeiro 
signatário o Senador José Roberto Arruda, 
que altera o art. 228 da Constituição Federal, 
reduzindo para dezesseis anos a idade para 
imputabilidade penal.

Parecer sob nº 478, de 2007, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Demóstenes Torres, 
favorável à Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 20, de 1999, com a Emenda nº 
1-CCJ, que apresenta; e pela rejeição das 
demais matérias que tramitam em conjunto, 
com votos contrários dos Senadores Sibá 
Machado, Eduardo Suplicy, Epitácio Cafe-
teira, Antônio Carlos Valadares, Pedro Si-
mon, Romero Jucá, e das Senadoras Serys 
Slhessarenko, Lúcia Vânia e, em separado, 
do Senador Aloizio Mercadante e da Sena-
dora Patrícia Saboya.

Obs.: foram apresentadas duas emen-
das.

9

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 18, DE 1999

(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 20, de 1999; 
3, de 2001; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 18, de 1999, tendo como primeiro 

signatário o Senador Romero Jucá, que al-
tera a redação do art. 228 da Constituição 
Federal.

10

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 3, DE 2001

(Tramitando em conjunto com as 
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e

20, de 1999; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 3, de 2001, tendo como primeiro 
signatário o Senador José Roberto Arruda, 
que altera o artigo 228 da Constituição Fe-
deral, reduzindo para dezesseis anos a idade 
para imputabilidade penal.

11

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 26, DE 2002

(Tramitando em conjunto com as 
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e 

20, de 1999; 3, de 2001;90, de 2003; e 9, de 2004)

Segunda sessão de discussão, em 
primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 26, de 2002, tendo como 
primeiro signatário o Senador Iris Rezen-
de, que altera o artigo 228 da Constituição 
Federal, para reduzir a idade prevista para 
a imputabilidade penal, nas condições que 
estabelece.

12

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 90, DE 2003

(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e

 20, de 1999; 3, de 2001; 26, de 2002; e 9, de 2004)

Segunda sessão de discussão, em 
primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 90, de 2003, tendo como 
primeiro signatário o Senador Magno Mal-
ta, que inclui parágrafo único no artigo 228, 
da Constituição Federal, para considerar 
penalmente imputáveis os maiores de treze 
anos que tenham praticado crimes defi nidos 
como hediondos.
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13

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 9, DE 2004

(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e 

20, de 1999; 3, de 2001; 26, de 2002; e 90, de 2003)

Segunda sessão de discussão, em 
primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 9, de 2004, tendo como pri-
meiro signatário o Senador Papaléo Paes, 
que acrescenta parágrafo ao artigo 228 da 
Constituição Federal, para determinar a im-
putabilidade penal quando o menor apre-
sentar idade psicológica igual ou superior 
a dezoito anos.

Estamos na segunda sessão de discussão das 
matérias constantes dos Itens 8 a 13, que são emen-
das à Constituição, que estão apensadas e que tratam 
do mesmo assunto. Hoje, então, transcorre mais uma 
sessão. Se algum dos Srs. Senadores desejar discutir 
qualquer uma delas, a palavra será dada.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, as maté-

rias constarão da Ordem do Dia da próxima sessão 
deliberativa ordinária para a terceira sessão de dis-
cussão.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 14:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 105, DE 2003

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 105, de 2003 (nº 335/95, na 
Casa de origem), que dá nova redação ao art. 
89 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei 
de Execução Penal, que trata das penitenciá-
rias de mulheres.

Pareceres sob nºs 495, de 2004, e 488, 
de 2008, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhes-
sarenko, 1º pronunciamento: favorável, com 
as Emendas nºs 1 e 2 – CCJ, que apresenta; 
2º pronunciamento: (em reexame, nos termos 
do Requerimento nº 812, de 2004): ratifi cando 
seu parecer anterior.

Acho que é matéria que tem a aprovação unâni-
me de todos da Casa. Sendo, assim, vou submetê-la 
à votação.

Não havendo quem peça a palavra, em vota-
ção.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Sem contestação, o Projeto está dado como 
aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 105, DE 2003
(Nº 335/1995, na Casa de origem)

Dá nova redação ao art. 89 da Lei nº 
7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Exe-
cução Penal, que trata das penitenciárias 
de mulheres.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se o seguinte § 3º ao art. 14 

da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Exe-
cução Penal:

“Art. 14.  ................................................
 ..............................................................
§ 3º Será assegurado acompanhamen-

to médico à mulher, principalmente no pré-
natal e no pós-parto, extensivo ao recém-
nascido.”(RN)

Art. 2º O § 2º do art. 83 e o art. 89 da Lei nº 7.210, 
de 11 de julho de 1984, passam a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 83.  ................................................
 ..............................................................
§ 2º Os estabelecimentos penais desti-

nados a mulheres serão dotados de berçário, 
onde as condenadas possam cuidar de seus 
fi lhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, até 
6 (seis) meses de idade.”(NR)

“Art. 89. Além dos requisitos referi-
dos no art. 88, a penitenciária de mulheres 
será dotada de seção para gestante e par-
turiente e de creche para abrigar crianças 
maiores de 6 (seis) meses e menores de 
7 (sete) anos, com a finalidade de assistir 
a criança desamparada cuja responsável 
estiver presa.

Parágrafo único. São requisitos bási-
cos da sesão e da creche referidas neste 
artigo:

I – atendimento por pessoal qualifi cado, 
de acordo com as diretrizes adotadas pela 
legislação educacional e em unidades autô-
nomas; e
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II – horário de funcionamento que ga-
ranta a melhor assistência à criança e à sua 
responsável.”(NR)

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

EMENDA Nº 1-CCJ

Dê-se à emenda do Projeto de Lei da Câmara nº 
105, de 2003, a seguinte redação:

Dá nova redação aos arts. 14, 83 e 89 
da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei 
de Execução Penal, para assegurar às mães 
presas e aos recém-nascidos condições mí-
nimas de assistência.

EMENDA Nº 2-CCJ

Acrescente-se ao Projeto de Lei da Câmara nº 
105, de 2003, o seguinte artigo, renumerando-se o 
atual art. 3º para art. 4º:

Art. 3º Para o cumprimento do que dispõe 
esta lei, deverão ser observadas as normas de 
fi nanças públicas aplicáveis.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Há as Emendas nºs 1 e 2 – CCJ.

O procedimento será o mesmo que acaba de ser 
anunciado pela Presidência.

Não havendo quem peça a palavra, em vota-
ção.

As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Não havendo manifestação em contrário, estão 
aprovadas as Emendas de nºs 1 a 2 – CCJ.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, 
oferecendo a redação fi nal das Emendas do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 105, de 2003, que 
passo a ler.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 91, DE 2009
(Da Comissão Diretora)

Redação fi nal das Emendas do Se-
nado ao Projeto de Lei da Câmara nº 105, 
de 2003 (nº 335, de 1995, na Casa de ori-
gem).

A Comissão Diretora apresenta a redação fi nal 
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 105, de 2003 (nº 335, de 1995, na Casa de origem), 

que dá nova redação ao art. 89 da Lei nº 7.210, de 11 
de julho de 1984 – Lei da Execução Penal, que trata 
das penitenciárias de mulheres.

Sala de Reuniões da Comissão, 26 de março 
de 2009.

ANEXO AO PARECER Nº 91, DE 2009

Redação fi nal das Emendas do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 105, de 2003 
(nº 335, de 1995, na Casa de origem)

Dá nova redação ao art. 89 da Lei nº 
7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Exe-
cução Penal, que trata das penitenciárias 
de mulheres.

EMENDA Nº 1
(Correspondente à Emenda nº 1 – CCJ)

Dê-se à ementa do Projeto a seguinte redação:

“Dá nova redação aos arts. 14, 83 e 89 
da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei 
de Execução Penal, para assegurar às mães 
presas e aos recém-nascidos condições mí-
nimas de assistência.”

EMENDA Nº 2
(Correspondente à Emenda nº 2 – CCJ

Acrescente-se ao Projeto, o seguinte artigo, re-
numerando-se o atual art. 3º para art. 4º:

“Art. 3º Para o cumprimento do que dis-
põe esta Lei, deverão ser obervadas as normas 
de fi nanças públicas aplicáveis.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em discussão a redação fi nal. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Em votação.
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As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Também não havendo quem queira se manifestar 
contrariamente, declaro-a aprovada.

A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Quanto aos Itens 16, 17 e 18 da pauta, há requeri-
mentos de adiamento por trinta dias.

Podemos votar os requerimentos. O primeiro re-
querimento é relativo ao Item 16.

Item 16:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 

143 do Regimento Comum.)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
226, de 2006, de iniciativa da Comissão Par-
lamentar Mista de Inquérito dos Correios, 
que acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Códi-
go Penal, e à Lei nº 1.579, de 18 de março de 
1952, que dispõe sobre as Comissões Parla-
mentares de Inquérito (tipifi ca as condutas de 
fazer afi rmação falsa ou negar a verdade, na 
condição de indiciado ou acusado, em inqué-
ritos, processos ou Comissões Parlamentares 
de Inquérito).

Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania (em audiência, nos termos do Reque-
rimento nº 29, de 2007), Relator: Senador 
Alvaro Dias.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 322, DE 2009

Requeiro, nos termos do inciso III do art. 279 do 
Regimento Interno, o adiamento, por 30 dias, da segun-
da sessão da discussão do PLS/226/2006, constante 
da pauta da Ordem do Dia da presente sessão.

Sala das Sessões, 26 de  março de 2009. – Se-
nador Gim Argello, Vice-Líder do Governo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria retorna à Ordem do Dia na data apra-

zada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– O segundo requerimento é sobre o Item 17, projeto 

de lei que dispõe sobre a concessão de Reserva Par-
ticular do Patrimônio Natural.

Item 17:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 34, DE 2008
(Tramita nos termos dos arts. 142 e

143 do Regimento Comum.)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
34, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista 
Especial sobre Mudanças Climáticas, que dis-
põe sobre a concessão de subvenção à imple-
mentação de Servidão Florestal, de Reserva 
Particular do Patrimônio Natural e de reserva 
legal, e sobre a possibilidade de recebimento 
da subvenção na forma de abatimento de dí-
vidas de crédito rural.

É o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 323, DE 2009
Requeiro, nos termos do inciso III do art. 279 do 

Regimento Interno, o adiamento, por 30 dias, da segun-
da sessão da discussão do PLS/34/2008, constante da 
pauta da Ordem do Dia da presente sessão.

Sala das Sessões, 26 de março de 2009. – Se-
nador Gim Argello, Vice-Líder do Governo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria retorna à Ordem do Dia na data apra-

zada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Também há um requerimento sobre o Item 18, proje-
to de lei sobre o Sistema Elétrico Interligado Nacional 
dos autoprodutores de energia elétrica.

Item 18:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 35, DE 2008
(Tramita nos termos dos arts. 142 e

143 do Regimento Comum)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
35, de 2008, de iniciativa da Comissão Mis-
ta Especial sobre Mudanças Climáticas, que 
altera dispositivo da Lei nº 9.427, de 26 de 
dezembro de 1996, para viabilizar o acesso, 
ao Sistema Elétrico Interligado Nacional, dos 
autoprodutores de energia elétrica.

É o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 324, DE 2009

Requeiro, nos termos do inciso III do art. 279 do 
Regimento Interno, o adiamento, por 30 dias, da segun-
da sessão da discussão do PLS/35/2008, constante da 
pauta da Ordem do Dia da presente sessão.

Sala das Sessões, 26 de  março de 2009. – Se-
nador Gim Argello, Vice-Líder do Governo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria retorna à Ordem do Dia na data apra-

zada.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Peço a 

palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Antes de dar a palavra a V. Exª pela ordem, vou en-
cerrar a Ordem do Dia.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Não, Sr. 
Presidente, ainda quero tratar de matéria constante 
da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Sim.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
pediria a V. Exª que votássemos o Item 1 da pauta. 
Já está encerrada a discussão. Também é projeto de 
consenso e teve como Relator ad hoc o nobre Sena-
dor Francisco Dornelles, na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE).

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Mesa deixou de submeter o projeto a votos por que 
foi informada de que não havia ainda consenso sobre 
a matéria, mas, se V. Exª me traz a notícia de que há 
consenso, eu o submeterei a votos.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – A infor-
mação que tenho pela Liderança do PSDB é de que 
há consenso quanto ao Item 1 da pauta.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Então, a informação de V. Exª para a Mesa liquida 
qualquer dúvida a esse respeito.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agrade-
ço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 1:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 270, DE 2008

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno.)

Votação, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 270, de 2008 (apresen-

tado como conclusão do Parecer nº 1.125, de 
2008, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Relator ad hoc: Senador Francisco Dornelles), 
que aprova a programação monetária relativa 
ao quarto trimestre de 2008.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Não havendo manifestação contrária, dou o pro-

jeto como aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora ofere-
cendo a redação fi nal ao Projeto de Decreto Legisla-
tivo nº 270, de 2008.

É o seguinte:

PARECER Nº 92, DE 2009
(Da Comissão Diretora)

Redação fi nal do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 270, de 2008.

A Comissão Diretora apresenta a redação fi nal 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 270, de 2008, que 
aprova a Programação Monetária relativa ao quarto 
trimestre de 2008.

Sala de Reuniões da Comissão, 26 de março 
de 2009.

ANEXO AO PARECER Nº 92, DE 2009

Redação fi nal do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 270, de 2008.

Aprova a Programação Monetária re-
lativa ao quarto trimestre de 2008.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovada a Programação Monetária 

relativa ao quarto trimestre de 2008, com as estima-
tivas das faixas de variação dos principais agregados 
monetários e as metas indicativas de sua evolução, 
nos termos da Mensagem nº 195, de 2008 (nº 752, 
de 2008, na origem).

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

11311.indd   705111311.indd   7051 08/04/2009   09:30:5908/04/2009   09:30:59

MARÇO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL484



07052 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2009

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em discussão a redação fi nal. (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.)
Não havendo objeção, está aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Não havendo mais matérias a serem apreciadas, 
declaro encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes os itens transferidos:

2

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2003

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 29, de 2003, tendo 
como primeira signatária a Senadora Lúcia Vâ-
nia, que dá nova redação ao art. 193 da Consti-
tuição Federal (que trata da ordem social).

Parecer favorável, sob nº 156, de 2006, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Tasso Jereissati.

3

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2005

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 5, de 2005, tendo 
como primeiro signatário o Senador Cristovam 
Buarque, que altera o artigo 45 da Constitui-
ção para conceder ao brasileiro residente no 
exterior o direito de votar nas eleições.

Parecer sob nº 1.037, de 2006, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Azeredo, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.

4

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 38, DE 2004

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 38, de 2004, 

tendo como primeiro signatário o Senador Sér-
gio Cabral, que altera os arts. 52, 55 e 66, da 
Constituição Federal, para estabelecer o voto 
aberto nos casos em que menciona, terminan-
do com o voto secreto do parlamentar.

Pareceres sob nºs 1.058, de 2006, e 
1.185, de 2007, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio 
Carlos Valadares,

– 1º pronunciamento: (sobre a Proposta) 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece; 

– 2º pronunciamento: (sobre a Emenda 
nº 2, de Plenário), contrário.

5

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 50, DE 2006

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 50, de 2006, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Paulo Paim, que inclui o art. 50A e altera os 
arts. 52, 55 e 66, da Constituição Federal, para 
estabelecer o voto aberto nos casos em que 
menciona, terminando com o voto secreto do 
parlamentar.

Pareceres sob nºs 816 e 1.186, de 2007 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, 

– 1º pronunciamento: (sobre a Proposta) 
Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável;

– 2º pronunciamento: (sobre a Emenda 
nº 1, de Plenário) Relator ad hoc: Senador 
Flexa Ribeiro, favorável, com Subemenda, 
que oferece.

6

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 86, DE 2007

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 86, de 2007, ten-
do como primeiro signatário o Senador Alvaro 
Dias, que altera o § 2º do art. 55 da Constituição 
Federal (determina o voto aberto para a perda 
de mandato de Deputados e Senadores).

Pareceres sob nºs 817 e 1.187, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, 
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– 1º pronunciamento: (sobre a Proposta), 
Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, de redação, que 
apresenta;

– 2º pronunciamento: (sobre a Emenda 
nº 2-Plen), Relator ad hoc: Senador Flexa Ri-
beiro, favorável parcialmente, com Subemen-
da, que apresenta.

7

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 150, DE 2006
(Incluído em Ordem do Dia nos termos dos

Recursos nºs 4 e 5, de 2007)

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 150, de 2006, de autoria da 
Senadora Serys Slhessarenko, que dispõe 
sobre a repressão ao crime organizado e dá 
outras providências.

Pareceres sob nºs 264 e 1.094, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Aloizio Mercadante, 1º 
pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, 
nos termos das Emendas nºs 1 a 24-CCJ; e 2º 
pronunciamento (sobre as emendas de Plená-
rio): favorável às Emendas nºs 26 e 27-Plen, na 
forma das Subemendas que apresenta, e pela 
rejeição das Emendas nºs 25 e 28 a 36-Plen.

15

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 140, DE 2007 -– COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar, 
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que 
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105, 
de 10 de janeiro de 2001, para especifi car os 
dados fi nanceiros não sigilosos, para fi ns de 
investigação de ilícito penal.

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 1º pro-
nunciamento (sobre o Projeto): favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronun-
ciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): favorável, 
nos termos de Subemenda que oferece.

19

REQUERIMENTO Nº 914, DE 2007

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 914, de 2007, do Senador Mozarildo Ca-

valcanti, solicitando a dispensa do parecer da 
Comissão de Assuntos Econômicos ao Projeto 
de Lei do Senado nº 312, de 2007, uma vez 
que o prazo naquela Comissão já se encontra 
esgotado. (Gestão de fl orestas públicas; institui 
o Serviço Florestal Brasileiro na estrutura do 
Ministério do Meio Ambiente.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Concedo a palavra ao nosso Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador José Sarney, Srs. Senadores, venho 
à tribuna hoje de forma indignada – talvez, não com a 
competência do Senador José Agripino – para expli-
car à sociedade brasileira e principalmente aos meus 
amigos do Estado do Pará a leviandade cometida 
pelo vazamento pela Polícia Federal de dois diálogos 
gravados no processo de escuta que demandou mais 
de um ano. Estranhamente, Presidente José Sarney, 
estranhamente, apenas dois diálogos foram pinçados, 
fazendo referência de forma maldosa a respeito do Se-
nador José Agripino, do Democratas, e a meu respeito, 
Senador Flexa Ribeiro, do PSDB.

Dizia o vazamento que eu teria recebido, Senador 
Tasso Jereissati, recursos – eu, Senador Flexa Ribeiro 
– da construtora Camargo Corrêa.

É impressionante! É impressionante e, por mais 
que não queiramos admitir isso, mas é impressionante 
e soa de forma estranha, Presidente Sarney, que os 
diálogos vazados tenham sido diretamente de dois Se-
nadores da Oposição. Mais do que isso, no momento 
em que, talvez, o Executivo quisesse desviar a atenção 
de algum foco para tentar trazer os Partidos de Opo-
sição de forma leviana à mídia brasileira.

Da mesma forma, Srs. Senadores, que fez o 
Senador Agripino Maia, eu, de imediato, fi z chegar à 
imprensa brasileira as explicações, a verdade dos fa-
tos. Houve, sim, uma doação por parte da construtora 
Camargo Corrêa não a mim, Senador Flexa Ribeiro, 
mas ao Diretório Estadual do PSDB do Pará que eu 
presido, que eu presido, para apoiar as eleições muni-
cipais. Não éramos, nem o Senador Agripino nem eu, 
candidatos na eleição de 2008. Apenas presidimos os 
dois diretórios e, nessa condição, recebemos a doa-
ção legal, prevista pela lei que trata das doações para 
as campanhas políticas. Essas doações, Presidente 
Sarney, foram feitas de conta bancária da empresa 
doadora para a conta bancária do diretório estadual 
do Estado do Pará, transferências por TED.

Da mesma forma que fez o Senador José Agripi-
no, encaminho à Mesa os recibos que foram encami-
nhados à construtora Camargo Corrêa, que estão na 
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prestação de contas do Diretório Estadual do PSDB e 
que serão encaminhadas ao Tribunal Regional Eleito-
ral. Farei a leitura desses recibos:

O Partido da Social Democracia Bra-
sileira, PSDB, Diretório Estadual do Pará, 
inscrito no CNPJ (Receita Federal) sob o nº 
34817478/001-20, declara haver recebido do 
doador acima Construções e Comércio Camar-
go Corrêa S/A, a importância de R$100.000,00 
através de Ted – Ted para quem não conhece 
é transferência eletrônica –; C/C nº 35261-6, 
Agência nº 2372 do Banco Bradesco S.A, em 
nossa C/C do Banco do Estado do Pará – con-
ta corrente do PSDB – nº 301063-5, Agência 
nº 0024, nos termos que dispõe o art. 39 da 
Lei nº 9096/95 e arts 4º e 5º da Resolução nº 
21841/04 do Tribunal Superior Eleitoral. Cien-
te o doador das disposições do art. 31 da Lei 
nº 9096/95, combinando com as disposições 
do art. 23, §1º e 81, §1º e art. 24 da Lei nº 
9.504/97, com a nova redação dada pela Lei 
nº 11.300/2006.

Belém, 11 de setembro de 2008.

E uns recibos idênticos do mesmo valor, de 
R$100.000,00, que completa os R$200.000,00 com 
a data de 23/9/2008. Aqui, também, vou fazer chegar 
às mesas a cópia das transferências eletrônicas, tan-
to a do dia 15/9 de cem mil, quanto a do dia 23/9 que 
completa os duzentos mil. 

Concedo a palavra ao Senador Tasso Jereis-
sati.

O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Senador 
Flexa, se V. Exª me permitir, eu gostaria que esse aparte 
servisse não somente para V. Exª como ao ilustre Se-
nador José Agripino, vítimas, mais uma vez, dessa ver-
dadeira polícia política que se montou no Brasil. Eu não 
digo que a Polícia Federal, veja bem, seja uma polícia 
política. Mas o sistema de vazamento de informações 
colhidas e direcionadas em determinados momentos 
pela Polícia Federal faz parte de uma propaganda de 
uma polícia política já por demais conhecida na histó-
ria do século XX mundial. Os nazistas usaram e abu-
saram disso, os fascistas e os stalinistas comunistas 
usaram e abusaram disso, assim como os maoístas 
etc., bem como todos os governos totalitários. O que 
fazem? Usam informações com fundo verdadeiro, que 
não têm nada de absolutamente ilegal ou, pelo menos, 
aético, eis que faz parte, no caso, da vida de todos os 
políticos brasileiros, da direita à esquerda, de baixo para 
cima, do Sul, do Nordeste, e dos políticos do mundo 
inteiro, que é a coleta legítima e legal, prevista por lei, 

de donativos para a campanha eleitoral – todos nós fa-
zemos campanha eleitoral e precisamos de donativos; 
ninguém, nem deste Senado, nem do Senado passado, 
nem do Senado futuro vai fugir dessa realidade legal e 
legítima –, fazem isso para, aproveitando-se do clima 
que existe, vazar informações acerca de Senadores, 
de líderes que fazem oposição ao Governo, para, junto 
com escândalos que são verdadeiros, misturar o joio 
com o trigo. Praticamente tem sido essa a tática, sem 
nenhum tipo de nuance, sem nenhum tipo de modifi -
cação que o PT, Senador Agripino, usou desde o men-
salão. Quando veio aquela avalanche de notícias em 
cima do Ministro José Dirceu, das lideranças do PT 
envolvidas naquele mensalão, imediatamente come-
çaram a vazar notícias de que outros estariam envol-
vidos nisso também. A doação feita pela Empreiteira 
Camargo Corrêa a V. Exª, ao Senador José Agripino e 
a centenas de políticos, como por outras companhias 
brasileiras privadas, são absolutamente legais e legí-
timas, não podendo mais ser objeto de distribuição da 
imagem de políticos corretos, simplesmente porque 
o Governo e o Ministro da Justiça, especifi camente, 
têm usado e abusado desse subterfúgio para livrar e 
manchar a reputação, a imagem, e intimidar a ação de 
líderes e Senadores oposicionistas. O que existe de 
grave nessa notícia, da operação que apareceu nos 
jornais, Senador Flexa Ribeiro e Senador José Agripino, 
é a operação da Refi naria Abreu Lima. Com certeza, 
o Governo, sabedor de que iria estourar o escândalo 
que está apenas começando da Refi naria Abreu Lima, 
para distrair a atenção sobre o verdadeiro escândalo, 
lançou e deixou vazar a doação legal feita para os Srs. 
Senadores e para outros partidos políticos, inclusive 
para o PSDB, para juntar tudo numa coisa só. Não é 
uma coisa só! Fica aqui a nossa solidariedade e, mais 
do que a nossa solidariedade, o nosso repúdio vee-
mente a esse tipo de vazamento, a esse tipo de colo-
cação que tem sido feita, de uma maneira quase que 
constante, e que é recorrente, através do Ministério da 
Justiça, pela Polícia Federal, Senador Sarney. E acho 
que agora cabe ao Senado, diante de colocações feitas 
em cima de dois Senadores, sendo que absolutamente 
nada há de ilegal nesse tipo de ação, fazer algum tipo 
de protesto, tomar alguma atitude junto ao Ministério 
da Justiça, junto a Polícia Federal. Nós não queremos 
aqui nenhum tipo de proteção, mas vazamento com o 
sentido de simplesmente manchar a imagem de Depu-
tados, Senadores, políticos, sem nenhum fundamento 
legal, isso tem que ter algum tipo de punição, algum 
tipo de resposta desta Casa, sob pena de enlamear-
mos defi nitivamente o sistema institucional democráti-
co brasileiro, que pode cair em pedaços diante do que 
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está se fazendo, diante do que está acontecendo. Não 
estou aqui pedindo proteção de ninguém; estou pedin-
do que se faça o que faz todo país civilizado: Acusou, 
enlameou, caluniou através de órgãos governamentais 
tem que ser punido, tem que haver uma resposta sin-
cera. Repito: na minha opinião isso foi feito com intuito 
de esconder o verdadeiro escândalo que tem na notí-
cia, que é o desvio de verba dentro da construção da 
Refi naria Abreu Lima, para a Petrobrás – e isso está 
apenas começando. Quero que prestem atenção que 
essa notícia saiu pouco tempo depois de um artigo 
feito pelo jornalista Elio Gaspari, se não me engano, 
ontem ou anteontem, no jornal O Estado de S.Paulo 
e no jornal O Globo, que já apontava para distorções 
maiores ainda acontecendo dentro daquela ligação na 
Petrobras, com empreiteiras ligadas àquele projeto. 
É importante que prestemos atenção porque tanto V. 
Exª, quanto o Senador José Agripino estão servindo 
de diversifi cação de alvos, de denúncias que são ver-
dadeiras e profundamente escandalosas.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Peço licença a V. Exª, Senador Flexa, apenas para 
dar um esclarecimento ao Senador Tasso Jereissati. 
V. Exª não estava no plenário quando nós tomamos 
essa providência que V. Exª acaba de pedir. Mais ain-
da, que o Corregedor da Casa peça ao responsável 
pelo inquérito as peças que se referem a esse ponto 
e, sobretudo, que se apure a responsabilidade sobre 
o vazamento dessa notícia. Penso que com isso nós 
completamos a defesa. Todos nós somos solidários 
com o Senador Flexa Ribeiro e com o Senador José 
Agripino por coisas dessa natureza.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agrade-
ço ao Presidente José Sarney e agradeço ao Senador 
Tasso Jereissati. O aparte de V. Exª, Senador Tasso 
Jereissati demonstra de forma clara a intenção do Go-
verno em usar os vazamentos. A doação não foi feita 
para os Senadores e, sim, para os diretórios estaduais 
que os Senadores presidem. O Senador Presidente, 
o Senador Sarney, já antecipou de forma clara a posi-
ção da Mesa e da Presidência do Senado sobre algo 
que eu tinha feito, uma referência no aparte que fi z ao 
pronunciamento do Senador José Agripino: ia pedir 
ofi cialmente que, na defesa da Instituição, na defesa 
da prerrogativa do Senado como Poder Legislativo 
brasileiro, o nosso Presidente, Senador José Sarney 
possa tomar as providências para que, junto ao Poder 
Judiciário ou por intermédio do Corregedor da Justiça 
Federal e com a Corregedoria da Casa, sejam trazidos 
ao Senado Federal, Presidente Sarney, os elementos 
do processo, a fi m de que o Senado possa, como insti-

tuição, investigar esse deliberado vazamento de forma 
deturpada da verdade dos fatos.

O Senador José Agripino disse que o DEM tam-
bém iria entrar com uma ação junto à Justiça de São 
Paulo para que ele pudesse acessar os processos.

O PSDB pretende fazer e fará, mas acho Senador 
Jayme Campos, que o nosso Presidente, o Presiden-
te do Senado, Senador José Sarney, já nos tranqui-
lizou, porque não há necessidade nem do DEM nem 
do PSDB, pois quem fará realmente o esclarecimen-
to, acessando o processo para identifi car os autores 
do vazamento, será o Senado Federal, pelo nosso 
Presidente, Senador José Sarney, a quem quero aqui 
agradecer...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela Corregedoria que ...

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela 
Corregedoria do Senado Federal, Senador Romeu 
Tuma.

Mas V. Exª assumindo, como o faz neste momento, 
a defesa do Senado Federal como instituição.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Claro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Não dos 
Senadores. A intenção não é atingir tão-somente os 
Senadores, mas a instituição Senado Federal. 

Concedo um aparte...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 

AP) – Estarei pronto aqui sempre para defender a 
imagem do Senado e dos Senadores, porque para 
isso fui eleito pela Casa, e me considero Presidente 
de toda a Casa.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Não te-
nho dúvida. E agradecemos a posição fi rme de V. Exª 
em defesa da instituição.

Concedo um aparte ao Senador Mário Couto.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador Fle-

xa Ribeiro, o Senador Suplicy – não o vejo mais aqui 
– tentando, logicamente, justifi car o que falei, ou seja, 
que todas as vezes que há um sinal de queda na po-
pularidade do Presidente, faz-se algo neste País para 
desviar a atenção da notícia da queda da popularidade 
do Presidente. Lançou-se o Plano Habitacional. Vamos 
aplaudir. Ótimo! Agora, querer desviar a atenção pre-
judicando Senadores é muito mesquinho. Esqueceu 
o Senador Suplicy – e gostaria que ele estivesse aqui 
– de dizer que as investigações começaram, sim, há 
um ou dois anos, mas só foram divulgadas agora, exa-
tamente na semana em que foi divulgada a queda de 
popularidade do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
Isso é mesquinhez: acusarem Senadores. Senador 
Flexa, V. Exª justifi ca na tribuna, esclarece na tribuna. 
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Não é nem uma justifi cativa, porque não tem nada a 
justifi car; é um esclarecimento à Nação, ao seu Esta-
do, da sua postura, mostrando documentos que juri-
dicamente são válidos. Agora lhe pergunto: será que 
aquele homem que está em Santa Cruz do Arari, no 
Estado do Pará, e, mesmo mais próximo, em Santa 
Isabel do Pará, próximo à capital, será que eles têm 
notícia da TV Senado a ponto de saberem que V. Exª 
não é culpado do que a imprensa está dizendo? Acho 
que não, Senador. Acho que o prejuízo a sua pessoa 
eles conseguiram. Seria preciso que o Senado desse 
uma nota ofi cial a toda Nação para que não houvesse 
prejuízo à pessoa de V. Exª,para que a pessoa política 
de V. Exª não sofresse nenhum abalo moral, porque, 
sinceramente, V. Exª não vai poder ir de um a um e 
explicar isso no interior do Estado do Pará. E essa po-
pulação não vai ter acesso à sua fala e nem à fala do 
Senador José Agripino. Por isso, lamento muito esse 
gesto mesquinho de que se vale o pessoal do PT para, 
em um momento ruim, livrar-se desse momento ruim, 
aplicando a mesquinhez, a desonra, para afetar as 
pessoas. Isso é lamentável e precisa ser esclarecido 
a todo o País. V. Exª é um homem cauteloso e teve a 
cautela de fazer tudo sob documentos religiosamente 
legais. Triste de V. Exª se não fosse disciplinado. V. Exª, 
hoje, estaria em apuros. Mas como um homem correto 
e disciplinado, teve toda a cautela de fazer tudo dentro 
da lei. Agora, resta à Mesa Diretora, por intermédio do 
seu competente Presidente, resgatar a imagem deste 
Poder, que está no fundo do poço, ninguém pode negar 
isso. Presidente, há vinte dias, em razão de alguém 
haver colocado uma propaganda, na proximidade da 
eleição, com o meu nome, e isso a três dias de distância 
da capital, eu fui multado. Aceitei a multa. Fui à Justiça 
e propus que transformassem a multa em doações de 
remédios à Santa Casa de Misericórdia do meu Esta-
do... Por sinal está bem ali o meu Advogado, Dr. Sábato 
Rossetti, eminente advogado, dos mais competentes 
do Estado do Pará. Está ao lado dele o Deputado Bira 
Barbosa. S. Exªs nos engrandecem e alegram com as 
suas presenças. Tive o meu nome colocado diante de 
outros Senadores, dizendo que ali estava um criminoso. 
Olhe, Senador Flexa Ribeiro, diziam que “ali estava um 
criminoso”. Saiu em todos os jornais do Brasil! O que 
querem fazer da Oposição? A mim não vão intimidar. 
Agora mesmo – e vou a esta tribuna daqui a pouco 
– tentaram me intimidar, arquivando uma CPI que ia 
esclarecer fatos de corrupção no Dnit. Derrubaram a 
CPI na calada da noite, Senador. Eu vou deixar regis-
trado nas Notas Taquigráfi cas de hoje a minha fala. O 
dia, Senador José Sarney, em que V. Exª souber que 
este Senador assinou um documento e depois pediu 

para retirar a assinatura, nunca mais na sua vida confi e 
em mim, nunca mais! Não sou homem para agir dessa 
maneira. Não foi assim que recebi de meus pais a mi-
nha educação. Ela é forte. Recebi uma educação forte, 
Senador Flexa Ribeiro, disciplinada, rígida, a ponto de 
me fazer hoje um homem leal com meus princípios. Por 
isso, Senador Flexa Ribeiro, saiba que essa não é a 
única vez que vão tentar macular os nossos nomes, 
os nomes da oposição nesta Casa. Vão tentar mais, 
mais e mais. Que tentem e que façam. Minha voz não 
se calará. Parabéns pela sua postura.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agra-
deço...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Flexa Ribeiro, mais uma vez interrompo V. 
Exª, pelo que peço desculpas, apenas para dizer que 
vou ter que me retirar, pois tenho que cumprir o resto 
do expediente no meu gabinete.

Mas, antes, queria solidarizar-me com V. Exª, que 
todos nós conhecemos, sabemos da sua lisura. Evi-
dentemente, nesta Casa, V. Exª tem a solidariedade 
de todos, sabendo que V. Exª não cometeu nenhum 
deslize.

E ao nosso Senador Mário Couto eu quero dizer 
que uma longa caminhada começa com o primeiro 
passo. Nós estamos encerrando esta semana votando 
todas as matérias da pauta da semana inteira dentro 
do Senado Federal. Algumas dessas matérias estavam 
desde 2007 na pauta do Senado, e nós as votamos 
nesta semana.

De maneira que já é um recomeço, recomeço 
este no qual nós temos, infelizmente, o lamentável 
problema de ver essa incorreção que foi cometida em 
relação a V. Exª e ao Senador José Agripino. Tem a 
nossa solidariedade.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agrade-
ço, Presidente José Sarney, e parabenizo o Senado 
Federal e V. Exª pelo trabalho desta semana, que foi 
bastante efi caz.

Encaminho a V. Exª as cópias dos recibos e das 
transferências para que possam também, como fez o 
Senador Agripino, constar dos Anais da Casa.

Eu agradeço o Senador Mário Couto pelo aparte 
de S. Exª. Uma coisa precisa fi car clara: não nos cala-
rão. Não nos calarão. Eu, como disse, venho de forma 
indignada à tribuna fazer os esclarecimentos, que não 
seriam necessários porque o povo do Pará, Senador 
Mão Santa, me conhece.

Hoje eu deveria estar em Belém, agora à tarde. 
Meu pai, se fosse vivo, completaria 99 anos hoje. Nossa 
família mandou rezar uma missa em intenção de sua 
alma. Teria que estar com minha família lá. Mas fi quei 

11311.indd   705611311.indd   7056 08/04/2009   09:30:5908/04/2009   09:30:59

    489ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2009



Março de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 07057 

em Brasília, vim à tribuna, porque a coisa mais rica 
que meu pai deixou a todos nós, seus fi lhos, Senador 
Mário Couto, foi o caráter e a honra. 

E não são notícias como essas, vazamentos como 
esses que irão tirar o rumo correto com que sempre 
pautamos a nossa vida.

Ouço com muito prazer o Senador Wellington 
Salgado.

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB – 
MG) – Senador Flexa Ribeiro, V. Exª se esqueceu de 
acrescentar que está prestes a ser vovô a qualquer 
momento – pode ser hoje ou pode ser amanhã. Eu 
quero dizer o seguinte: V. Exª é o Presidente do PSDB 
do Pará, consequentemente tem responsabilidade para 
com o seu Partido. Estando na Presidência, tem que 
chamar, tem que organizar, tem que captar recursos 
para o seu Partido. Recursos captados dentro da lei. É 
assim que V. Exª e o Senador Agripino fi zeram. Nesta 
Casa, por questões políticas, não pessoais, eu quase 
sempre estou em situação contrária a V. Exª e ao Se-
nador José Agripino; nem por isso deixei de respeitá-
los. Agora, com relação à questão da autoridade, eu 
discordo do Senador Mário Couto, quando S. Exª colo-
ca que é uma questão partidária, porque é Oposição, 
é PSDB, é DEM. Não. De maneira alguma, porque os 
ataques acontecem também à Base de Governo: o 
PMDB sofre, o PTB sofre, vários partidos sofrem. O 
que está acontecendo é uma crise de autoridade den-
tro do Senado Federal. Crise de respeito e...

(Interrupção do som.)

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB 
– MG) – O Senador Mão Santa está muito rigoroso. 
Dê-me mais um tempo, estou esperando esse aparte. 
V. Exª, depois que começou a fazer parte da Mesa, fi -
cou rigoroso demais. Então, veja bem, Senador Flexa, 
o que está acontecendo é isto: há uma crise de auto-
ridade dentro do Senado Federal. Eu cresci olhando 
para a fi gura de um Senador com respeito. Minha mãe 
e meu pai – já que estamos falando em ensinamentos 
– mostraram-me que um Senador da República deve 
ser respeitado, porque é um homem que luta pela Re-
pública, pelo Brasil, faz leis, defende o seu grupo, de-
fende o seu Estado. No entanto, hoje o que acontece 
aqui? São Senadores acusando Senadores, uma série 
de denúncias que não sei nem de onde vêm. Acabei 
de protocolar um requerimento, pedindo uma série 
de informações no Senado Federal, porque eu tenho 
que saber o que acontece aqui. Eu não posso estar 
numa casa sem saber o que acontece dentro dela. E 
vai levar o tempo que a lei permite para me darem as 
informações, mas eu estou aguardando-as. Agora, esse 

erro está vindo daqui de dentro. Outro dia, eu coloquei 
aqui que contra o Presidente Lula não se faz, porque o 
Presidente está com 80% de aprovação. Então, como 
dizia, não adianta bater no Presidente. Não adianta 
bater no Judiciário, pois, se um juiz ou alguém do Ju-
diciário se sentir ofendido, entra com uma ação que o 
próprio Judiciário vai julgar – julgar dentro da lei –, e 
quem atacou sem provas ou mentirosamente vai ter 
que indenizar o acusado. No entanto, na nossa Casa, 
o que acontece? O que acontece quando se ataca Se-
nador e Deputado? Não acontece nada. Desmoralizam 
qualquer um, como tentam agora desmoralizar V. Exª e 
o Senador José Agripino. Isso vai acontecer com uma 
série de Senadores aqui dentro. Vão nos desmoralizar, 
nós achamos que isso faz parte da política e quem é 
homem público está sujeito a isso. Não, pelo amor de 
Deus! Nós temos que ter – o Presidente José Sarney 
é um homem experiente, já foi Presidente da Repúbli-
ca – alguma legislação ou alguma situação que possa 
proteger a nossa honra, porque, da maneira como as 
coisas estão caminhando, não dá para suportar. Há 
toda uma imagem que está sendo passada por alguns 
veículos da imprensa para desmoralizar a Casa. Quan-
to mais colocamos nossos trabalhos a público, isto é, 
quanto mais Estados recebem a TV Senado, mais isso 
é usado contra nós. Temos de ir à tribuna a toda hora 
para mostrar provas contra acusações que estamos 
recebendo. V. Exª agora está aqui, mas devia estar lu-
tando na política, vendo o seu candidato, discutindo 
se terão as prévias no seu Partido. Aliás, eu quero que 
tenham, acho que têm de ter, e há um cidadão do seu 
Partido, lá de Minas, de quem gosto muito.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Todos 
nós.

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB – 
MG) – E o que acontece? V. Exª está aí se explicando 
na tribuna, como o Senador Agripino também esteve. 
Isso é um absurdo! Temos de ter proteção, temos de 
saber quem acusou, qual é a prova. Eu li algumas re-
portagens que falam assim: existem evidências disto, 
existem evidências daquilo. Mas o seu nome e o do 
Senador Agripino já estão na primeira página. E, de 
manchete de jornal, você só lê o título. E V. Exª vai ter 
de se explicar: vai chegar a casa e ter de explicar para 
o seu fi lho, para a sua fi lha – o seu netinho ainda é 
pequenino, não vai ter de explicar a ele –, para o seu 
irmão, para o vizinho, para os amigos. É um absurdo! 
Acho que, realmente, o Senado Federal está passando 
por uma crise de autoridade, e nada melhor do que ter 
o Presidente Sarney na cadeira. O Presidente Sarney 
é um homem experiente e vai ter de encontrar uma 
maneira de valer a lei para os Senadores, a proteção 
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da lei para os Senadores. Da maneira que a situação 
está, vou achar que a minha mãe e o meu pai me en-
ganaram. Era o que eu queria colocar.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agradeço, 
Senador Wellington Salgado. V. Exª fala com proprie-
dade, suas palavras terão ressonância, com certeza 
absoluta. É a instituição que está sendo atingida. É a 
instituição. E com as providências que o Presidente 
José Sarney já determinou para que a Corregedoria 
da Casa possa acessar o processo e chegar ao res-
ponsável pelo vazamento... É preciso que se chegue 
lá para que esses malfeitos não se repitam.

Agradeço a V. Exª e concedo um aparte ao nosso 
Ministro, Senador Francisco Dornelles.

O Sr. Francisco Dornelles (PP – RJ) – Senador 
Flexa Ribeiro, quero aqui reiterar o maior respeito que 
tenho pela pessoa de V. Exª.

(Interrupção do som.)

O Sr. Francisco Dornelles (PP – RJ) – Posso 
falar, Sr. Presidente? Quero reiterar o maior respeito 
que tenho pela pessoa de V. Exª e dizer que sou total-
mente solidário com sua indignação em decorrência 
da divulgação vaga de notícias totalmente incompatí-
veis com a realidade e com a verdade. Fico realmente 
impressionado: como dois órgãos da maior respon-
sabilidade, a Polícia Federal e o Ministério Público, 
tornam pública uma série de notícias sobre políticos 
e partidos políticos sem qualquer veracidade, sem 
qualquer dado concreto, lançando dúvidas sobre o 
comportamento de cada um dos políticos e dos seus 
partidos? Eu queria, neste breve comentário, dizer 
que sou solidário com V. Exª e que partilho da sua 
indignação com essa divulgação irresponsável feita 
pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agrade-
ço ao nobre Senador Francisco Dornelles. As palavras 
de apoio de V. Exª nos confortam, bem como as do 
Senador Wellington, do Senador Tasso, do Senador 
Mário Couto, do Senador José Sarney, de todos que 
nos apartearam, de pessoas reconhecidamente hon-
radas no nosso País.

O Senado Federal tem em V. Exªs – e, no caso 
específi co, em V. Exª, Senador Dornelles – um guia de 
todos nós nas nossas ações parlamentares aqui, no 
Congresso Nacional.

Concedo um aparte ao Senador Jayme Cam-
pos.

O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Senador 
Flexa Ribeiro, eu não poderia deixar, naturalmente, 
de apartear V. Exª, primeiro para me solidarizar com 

V. Exª e com nosso Líder José Agripino. Tem sido qua-
se uma constante aqui, nesta Casa, Senadores irem 
até à tribuna...

(Interrupção do som.)

O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – ... para, 
diante da opinião pública brasileira, se defender. E o 
Senador Wellington Salgado deixou muito bem claro 
aqui: algo tem que ser feito, o Senado é uma instituição 
centenária, por aqui já passaram ilustres brasileiros, 
e hoje, com certeza, também há ilustres brasileiros 
que compõem naturalmente esta Instituição. Toda-
via, o Senador Mário Couto também foi muito feliz na 
sua fala aqui – que me desculpe o Senador Welling-
ton, ao mesmo tempo: todas as vezes em que surge 
eventualmente uma crise diante do Poder Executivo, 
eles inventam alguma história. Hoje, já prenderam a 
dona da Daslu. É uma empresária, se ela sonega ou 
não imposto, não me interessa. E o Governo, para 
justifi car, naturalmente, a queda do Presidente Lula 
– vamos reconhecer, o senhor diz que ele tem 80; na 
verdade, tem só 64, por dois institutos sérios –, já in-
ventou uma história,...

(Interrupção do som.)

O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – ... vazando 
para a imprensa nacional que o PSDB, através do 
seu Presidente no Estado do Pará, Senador Flexa 
Ribeiro, e o Senador José Agripino, do Estado do 
Rio Grande do Norte, tiveram, naturalmente, aces-
so... Ou seja, foi doação. É legal a doação. Imagino 
em que país estamos vivendo. Hoje, estamos sen-
do reféns da Polícia Federal, de parte da imprensa 
nacional e do Ministério Público, que muitas vezes 
não tem nenhum escrúpulo também em acusar, de 
forma leviana, Senadores, Deputados, enfi m, em-
presários neste País. É de se lamentar. Mas quero, 
nesta oportunidade, dizer da trajetória de V. Exª, 
homem de bem, grande empresário. Tive a opor-
tunidade ímpar de ver, junto com o senhor, no seu 
Estado, a credibilidade que tem diante daquela po-
pulação. Quanto ao Senador José Agripino, ninguém 
vai acreditar. Evidentemente, quando se enlameia a 
honra das pessoas,...

(Interrupção do som.)

O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – ...nós não 
temos instrumento na mão, a imprensa, para sair-
mos nos defendendo. Depois que se jogou a merda 
– desculpe-me o termo, mas, como bem disse aqui o 
Demóstenes Torres certa feita –, depois que se jogou 
um balde de merda na pessoa, pergunto: quem vai 
limpar a nossa honra? Isso tem de parar, têm-se de 
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dar um basta. E o Senado, Senador Mão Santa, tem 
de tomar algumas providências. Caso contrário, vamos 
fi car expostos à opinião pública, sobretudo da nossa 
gente, da nossa população, que nos confi ou, que nos 
deu, que nos outorgou o mandato. Lamentavelmente, 
são fatos como esses que todos os dias temos de fi car 
justifi cando para os amigos, para o povo do Estado, 
para o povo brasileiro. Portanto, Senador Flexa, nós, 
que conhecemos V. Exª, que conhecemos a trajetória 
política desse valoroso homem público brasileiro que 
é o Senador José Agripino, não temos dúvida alguma 
de que isso não passa de apenas uma orquestração 
política para diminuir...

(Interrupção do som.)

O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – .... diminuir, 
com certeza, o nosso valor, o apoio que nós temos 
do povo do nosso Estado, sobretudo V. Exª no Pará e 
o José Agripino, lá no Rio Grande do Norte. Portan-
to, eu faço aqui, em nome do povo do Mato Grosso, 
com certeza, a defesa dos senhores, porque acredito 
que qualquer um centavo de real que tenha sido re-
cebido, a título de doação, para campanha do PSDB 
lá, no seu Estado, foi aplicado de forma transparente 
e, sobretudo, dentro da lei que é vigente neste País. 
Tem o meu apoio e tem a minha solidariedade, Sena-
dor Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Senador 
Jayme Campos, V. Exª faz um aparte que engrandece 
o meu pronunciamento, V. Exª que tem uma liderança 
inconteste e o reconhecimento do povo de Mato Gros-
so. Eu agradeço a V. Exª.

O Presidente José Sarney já determinou as pro-
vidências para que...

(Interrupção do som.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – ... o Se-
nado Federal possa, acessando o processo, chegar, se 
Deus quiser, aos responsáveis pelo vazamento. 

Concedo um aparte ao nobre Senador Efraim 
Morais. 

O Sr. Efraim Morais (DEM – PB) – Meu caro Se-
nador Flexa Ribeiro, da mesma maneira que fi z com 
o meu Líder, Senador José Agripino, nós temos aqui 
o dever, como companheiros e como homens que sa-
bem da vida pública de V. Exª, sempre num caminho 
retilíneo, lutando, dentro deste plenário e fora deste 
plenário, pelos interesses do seu Estado, do nosso 
querido Pará... É a malícia que acontece para mudar 
o foco, exatamente o foco, desta matéria.

(Interrupção do som.)

O Sr. Efraim Morais (DEM – PB) – Quer dizer, o 
que nós precisamos apurar, Senador, é a questão do 
que vem acontecendo lá no Estado de Pernambuco, 
como a própria matéria se refere. E a própria Procu-
radora que está responsável pela investigação, a Drª 
Karen, diz que se trata de um superfaturamento da 
Refi naria Abreu e Lima, que é uma parceria entre o 
Governo Federal brasileiro e o Governo da Venezuela. 
E nós sabemos que esta construtora que está sendo 
citada, a Camargo Corrêa, é a responsável por essa 
obra. É a forma de tentar desviar esse assunto. Eu te-
nho a convicção de que nós devemos agora ir até a 
Abreu e Lima.

(Interrupção do som.)

O Sr. Efraim Morais (DEM – PB) – Nós precisa-
mos saber o que está acontecendo com essa situação 
lá em Pernambuco. Tenta-se desviar, acusando V. Exª 
e o Senador José Agripino – coincidentemente, dois 
Senadores que têm se posicionado aqui de maneira 
fi rme, correta, transparente, mas, acima de tudo, sem 
nenhum receio de fazer oposição. Não oposição rai-
vosa; oposição de quanto pior, melhor. Pelo contrário, 
oposição construtiva, em busca de resultados para a 
sociedade brasileira. Por isso, ao fi car solidário com V. 
Exª, eu também o parabenizo por essa transparência. 
Agora, eu iria mais longe: acho que não cabe a V. Exª e 
ao Partido de V. Exª – como também o fez meu Partido, 
que é o Partido do Senador Agripino, o Democratas – 
simplesmente pedir para ver o processo. Se negarem, 
o que temos que fazer é pedir à Mesa do Senado Fede-
ral, através da Mesa do Senado Federal... Eu não diria 
nem à Mesa do Senado Federal, mas deveríamos pedir 
à Mesa do Congresso Nacional, porque também são 
citados Deputados, para que nós, através de uma CPI, 
passássemos a investigar essa situação. E não esperar 
aquilo que está por trás de notas soltas, vazamentos 
que ainda dizem que estão sob sigilo, mas dos quais 
já se sabe tudo. A minha pergunta é: a quem interessa, 
Senador Flexa, essa matéria, envolvendo o nome da 
classe política, envolvendo todos os partidos políticos? 
Porque, quando se diz que pelo menos sete partidos 
estão envolvidos, eles se esquecem de colocar o PT, 
que, em 2006, recebeu R$5,3 milhões. Na campanha 
do Presidente Lula, o comitê político do Presidente 
Lula recebeu R$3,4 milhões. Então, é preciso que se 
esclareça essa situação. Só para concluir, Senador: 
essa matéria é vencida. Se houvesse irregularidades 
em relação àqueles Parlamentares que disputaram as 
eleições de 2002, 2004, 2006 e 2008, se houvesse ir-
regularidades, se não houvesse prestação de contas, 
V. Exªs não estariam aqui representando o povo – no 
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caso de V. Exª, o povo do Pará –, porque o processo 
foi aprovado tanto pelo TRE como pelo TSE. Parabéns 
a V. Exªs pelas explicações! Estamos satisfeitos. Tenho 
certeza de que está tudo esclarecido aos brasileiros, 
principalmente ao povo do Pará.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agradeço 
Senador Efraim Morais.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Estou na 
fi la!

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Já ouvirei 
V. Exª, Senador Heráclito Fortes.

Quero, primeiro, agradecer ao Senador Efraim 
Morais.

V. Exª tem toda razão. O DEM e o PSDB poderiam 
acessar o processo lá, no Estado de São Paulo, mas, 
quem deve fazê-lo, como foi solicitado, é o Senado Fe-
deral ou, como V. Exª sugere, o Congresso Nacional.

Espero que o Senado Federal vá até a desco-
berta dos autores do vazamento, porque fi ca muito 
fácil enlamear as pessoas e, depois, esconder-se pelo 
anonimato.

V. Exª tem toda razão. O Senador Mário Couto 
disse que as explicações são ouvidas pelos nossos 
pares, são ouvidas pelos telespectadores da TV Se-
nado, mas não alcançamos todos aqueles que tiveram 
acesso à informação leviana, mas o povo do Pará nos 
conhece e sabe a forma como age o PSDB e como 
agimos nós, políticos: de forma correta, transparente 
e dentro da legalidade.

Ouço o Senador Heráclito Fortes.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Estou 

chegando à conclusão de que estamos dando aten-
ção demais a esse fato. Já aparteei o Senador José 
Agripino e volto a apartear V. Exª. Vamos deixar uma 
coisa bem clara: uma operação dessa monta, feita 
pela Polícia Federal, não foi para apurar doações 
passadas de campanha, não; é apenas um pano de 
fundo para desviar um pouco o foco. Foi mesmo para 
apurar o superfaturamento da Refi naria Abreu e Lima. 
Não tenha dúvida disto: esse aparato, essa vontade, 
essa prisão, eles foram ali pegar documentos e tentar 
descobrir, exatamente, o propinoduto que, segundo 
a Polícia Federal, a Procuradora, existe nesse con-
trato. Acho que V. Exªs foram boi de piranha nesse 
episódio e não devem mais perder tempo com isso. 
Agora, a operação precisa continuar. É preciso que se 
apure se é verdade ou se não é verdade o superfatu-
ramento da Abreu e Lima. Aí, sim! Ali está havendo 
um propinoduto não para questões passadas, mas 
para questões futuras – e de um futuro bem próximo. 
Muito obrigado.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agradeço-
lhe, Senador Heráclito Fortes. V. Exª tem toda razão; e 
não só V. Exª, mas os brasileiros todos, de quererem 
ter os esclarecimentos de toda a operação, não só dos 
dois vazamentos...

(Interrupção do som.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – ...que 
foram, de forma incorreta, transcritos pela imprensa, 
pelo noticiário. A informação vazou para a impren-
sa, e a imprensa colocou o que passaram a ela. A 
incorreção é de quem fez o vazamento, chegando, 
evidentemente, Presidente Mão Santa, a outros in-
teresses, que, com certeza absoluta, não eram o de 
colocar a público doações legais. Pergunto, Senador 
Paulo Paim: como é que vamos fazer as campanhas 
eleitorais? Sou Presidente do PSDB do meu Estado. 
Tenho, como dever de ofício, como responsabilidade, 
dar apoio aos nossos candidatos; no caso específi -
co, às eleições municipais. Participamos direta ou 
indiretamente, através de alianças, de quase todos 
os Municípios, para não dizer de todos os 143 Mu-
nicípios do meu Estado. A lei que rege a captação 
de recursos para os embates políticos é clara, e nós 
cumprimos a legislação.

Repito, para encerrar, Senador Mão Santa: o 
PSDB, assim como o Democratas, tem por princípio 
agir de forma transparente e dentro da legalidade.

Fico no aguardo das ações da Mesa do Senado 
Federal, da Corregedoria do Senado Federal, para 
que possamos voltar à tribuna, para dizer qual o ob-
jetivo, qual a intenção e quais foram os autores do 
vazamento que....

(Interrupção do som.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – ... lamen-
tavelmente, fi zeram com que tanto o Senador José 
Agripino quanto o Senador Flexa Ribeiro gastassem 
muito tempo na tribuna do Senado Federal na tarde 
de hoje.

Agradeço ao Presidente José Sarney, que estava 
presidindo a sessão, e ao Presidente Mão Santa, que 
preside a sessão neste instante, pelo tempo que nos 
concederam, para que pudéssemos falar para o povo 
do Pará e esclarecer as maldosas inverdades que fo-
ram divulgadas.

Obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro, 
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão 
Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Aqui, agilizamos a palavra do Líder do Democratas, 
Senador José Agripino, e a de V. Exª, que falou preci-
samente por uma hora e recebeu o apoio e a solidarie-
dade de quase todos os Senadores da República.

Convidamos para usar da palavra – continua o 
Pará na tribuna – o Senador, do PSDB do Pará, Má-
rio Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente Mão Santa, Srs. Senadores, esperei até às 18 
horas para vir a esta tribuna, porque devo alguns es-
clarecimentos ao meu Estado e à Nação.

Ontem, fomos surpreendidos pelo arquivamento 
da CPI do Dnit, fruto da retirada das assinaturas de 
quatro Senadores. 

Quero dizer à Nação que aquilo que convém ao 
Presidente Lula, ele deixa ser investigado; mas, aquilo 
que não convém, ele não deixa ser investigado.

Infelizmente, volto a dizer à Nação brasileira: esta 
Casa é submissa ao Poder Executivo. 

Senadores, pergunto a V. Exªs, pergunto à Nação 
brasileira, pergunto ao meu Estado, que até hoje luta 
para que sejam construídas, melhoradas, asfaltadas 
a estrada Transamazônica, a Santarém-Cuiabá e as 
pontes assassinas da 222, que liga Dom Eliseu a Ron-
don do Pará... Tanta corrupção no Dnit não permite que 
essas obras sejam concluídas. 

Pasme, Presidente: a Santarém-Cuiabá, meu no-
bre Deputado Bira Barbosa, que me assiste nesta tarde, 
por três vezes já foi licitada, mas o Tribunal de Contas 
da União, Jayme Campos, anulou todas as três licita-
ções por superfaturamento. Isso é uma vergonha! 

Quando querem envolver injustamente Senado-
res desta Casa – eu falo injustamente –, acham faci-
lidade para fazer isso. É fácil fazer. O Governo manda 
e desmanda. Infelizmente, esta Casa aceita, aceita 
de joelhos, porque muitos se ajoelham aos pés do rei; 
muitos tomam a bênção do pai, todo-poderoso, Lula e 
deixam esta Casa desmoralizada, a Nação brasileira 
perplexa, a perguntar: “Por que tanto mando?”. 

Ainda agora, ouvi, infelizmente ouvi o meu nobre 
companheiro e amigo Wellington Salgado dizer que não 
adiantava bater mais no Presidente Lula, porque o ho-
mem tem 80% nas pesquisas. Engana-se o Senador. 
Nós viemos para cá para isso. Nós viemos para cá para 
exercer a nossa profi ssão, a nossa profi ssão de Senador, 
como manda a Constituição brasileira, que exige que 
nós possamos exercer a fi scalização do Executivo.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Permite-me 
um aparte, nobre Senador Mário Couto?

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Vou per-
mitir. 

É isso que nós devemos fazer aqui, é nosso dever, 
nossa obrigação. Não é querer “bater no Presidente Lula”. 
Ninguém quer bater no Presidente Lula. Nós aplaudi-
mos, por exemplo, quando observamos projetos sociais. 
Aquele, por exemplo, do Bolsa Família, que foi criado 
pelo PSDB no Governo Fernando Henrique Cardoso, 
aquele ali nós aplaudimos, mas nós não podemos aplau-
dir a atitude do Presidente de mandar arquivar uma CPI 
na marra! Na marra, desmoralizando quatro Senadores 
que tiveram, injustamente, de retirar suas assinaturas 
daquele documento. Foram obrigados injustamente. Eles 
não mereciam isso. São nobres Senadores, Senadores 
que têm o seu presente e o seu passado cheios de atos 
de honestidade, mas que não podem justifi car por que 
tiraram as suas assinaturas. Não há como justifi car. Não 
têm nenhuma justifi cativa aceitável. É a Nação que quer 
saber se existe corrupção ou não dentro do Dnit. Por 
que não deixam a Nação ver?

E existe. O rombo chega a trilhões. É dinheiro do 
imposto, é dinheiro do bolso do brasileiro, é dinheiro pú-
blico, é dinheiro que nós temos de defender. Para isso, 
viemos para cá, Senador Mão Santa. Eu vi V. Exª, hoje, 
naquela tribuna. É uma vergonha quando V. Exª mostra 
um documento como aquele, é uma vergonha para o seu 
Estado do Piauí, que V. Exª tem no coração. V. Exª chega 
aí e mostra uma ponte inacabada, uma ponte que já re-
cebeu praticamente todo o dinheiro e está lá, inacabada, 
sem a parte principal da obra, que é o tabuleiro.

Roubo! Desvios! Falta de zelo pelo dinheiro pú-
blico! 

Sabe quantas vezes a sua voz vai refl etir, Senador 
Mão Santa? Sabe quantas vezes vão ligar para o que 
V. Exª falou hoje? Nenhuma. Experimente abrir uma 
CPI. Se o dinheiro é federal – e é federal, o dinheiro é 
federal –, experimente abrir uma CPI para apurar aque-
la irregularidade. Experimente! Sabe quantas vezes V. 
Exª vai conseguir aqui nesta Casa? Nenhuma.

E, aí, dá vontade de falar assim, Senador Jayme 
Campos: “Olhem, roubem, roubem”. Àqueles que têm a 
proteção do Lula: “roubem”. Não pegam nada. A Casa 
principal da Legislatura brasileira, o Senado Federal, é 
bloqueado. Eles têm a maioria aqui, eles não deixam 
apurar, eles não permitem apurar. 

Olha, Jayme Campos, um simples diretor de um 
órgão tem mais moral do que esta Casa. Olhem aonde 
a Nação brasileira chegou! Olhem aonde o Congres-
so Nacional chegou! Olhem a moral dos Senadores 
aonde chegou! 
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Estamos arrasados, Nação brasileira! Não temos 
moral para nada, Nação brasileira! Um simples diretor 
de um órgão corrupto – corrupto, repito – tem moral 
para bloquear aqui uma CPI. Tem moral para retirar 
quatro assinaturas de quatro Senadores, na calada da 
noite, covardemente, covardemente, traindo a Nação, 
traindo o povo brasileiro.

Não vão me calar, Senador Paim. Não vão, não 
vão, Senador Paim. Agora, vai ser pior. Estou reapre-
sentando a CPI. 

Não vão me calar, Pagot. Tu vais ter de me aturar, 
Pagot! Não é nada contra ti, não, Pagot, é contra a tua 
administração, é contra a falta de respeito que tu tens 
pela Nação brasileira.

Quantos, no meu Estado, estão sofrendo por cau-
sa da Transamazônica! Quantos, no meu Estado, estão 
sofrendo por causa da Santarém-Cuiabá! Quantos já 
morreram nas pontes assassinas da 222! Quantos! E 
V. Sª a praticar corrupção!

Esse dinheiro é da Nação, esse dinheiro é do 
povo brasileiro, tem de ser respeitado! E é atribuição 
nossa, é dever nosso zelar por esse dinheiro, que, 
sofridamente, Senador, o povo tira do seu bolso para 
pagar os impostos. E nós não devemos permitir que 
esse dinheiro seja desviado para outros fi ns.

Eu sei, Senador Paim, eu lamento, o meu senti-
mento é de dor quando vejo uma Casa tão importante 
como esta ser desmoralizada. Ah, como eu sonhei! Ah, 
como eu sonhei, paraenses, chegar aqui, Deputado Bira! 
Eu pensei que, aqui, Deputado Bira, eu fosse realizar os 
sonhos que não realizei na Assembleia Legislativa do 
meu Estado. Aqui é pior. Aqui é pior, Deputado Bira Bar-
bosa. Lá, as coisas são muito mais sérias. Infelizmente, 
eu tenho de lhe dizer isso, Deputado. Quanta decepção 
de minha parte, meus irmãos paraenses! Fico aqui por-
que cada um de vocês – um milhão e meio de pessoas 
– me confi ou o dever de estar aqui. Eu respeito cada 
um de vocês. Vou lutar até o último dia pelo meu País e 
pelo meu Estado, doa em quem doer! Não adianta sol-
tarem bomba na garagem da minha casa. Podem soltar! 
Foram duas, já. Podem soltar! Não tenho medo.

Mão Santa, eu fi quei te olhando quando tu me 
mostrastes a fotografi a daquela ponte, Mão Santa. Tem 
hora que tu brincas comigo, Mão Santa, e diz assim: 
“Olha, Mário Couto, eu acho que o Piauí está ganhan-
do do Pará de tanta corrupção e desleixo. O desleixo é 
tão grande, Mário Couto, lá no Piauí que a corrupção 
é vista a olho nu”. Tu brincas comigo dizendo isso. É 
verdade, Mão Santa. A tua brincadeira é verdade, é 
real. Mas a realidade que dói mais, Mão Santa, é a de 
saber que nós não conseguimos fi scalizar isso; que 
rasgam a nossa Constituição, Mão Santa. Rasgam-

na, na nossa cara! Pegam a nossa Constituição e a 
rasgam na nossa cara! 

Meu País, meu querido Brasil, onde estamos? Para 
onde estamos caminhando, meu querido Brasil? 

Quero que V. Exª encaminhe ao Ministério Público 
Federal as denúncias que estou fazendo contra o Dnit. 
Vou usar agora de todas as armas. Não me vencerão! 
Não me vencerão! 

Que a população brasileira e a população dos 
Estados daqueles que retiraram as suas assinaturas 
os julguem. Julguem-nos! Já, já, teremos eleições. 
Julguem cada um deles que não respeitam o dinheiro 
público, que não respeitam cada cidadão e cada cida-
dã. Julguem-nos! 

Quero que V. Exª encaminhe ao Ministério Público 
Federal todas as denúncias que vou encaminhar à Mesa 
amanhã, na próxima terça-feira, para que o Ministério 
Público Federal tome as devidas providências. 

Diz o requerimento que apresento, Brasil:

Requeremos, fulcrados no que preceitua 
o §3º do art. 58 da Constituição Federal, com-
binado com o art. 145 do Regimento Interno do 
Senado Federal, a criação de Comissão Par-
lamentar de Inquérito, composta de 13 (treze) 
membros titulares e sete suplentes, para, no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, apurar as 
causas, condições e responsabilidades rela-
cionadas aos graves problemas verifi cados na 
contratação de serviços, obras, processos licita-
tórios, convênios, dentre outras irregularidades, 
praticadas pelo Departamento Nacional de Infra-
estrutura de Transportes – Dnit, evidenciados a 
partir de Relatórios e demais atos fi scalizadores 
do Tribunal de Contas da União (TCU). 

É a reapresentação da CPI. 
Ao descer desta tribuna, Senador Mão Santa, 

sei, Jayme Campos, meu nobre amigo, que a minha 
terra passa por momentos difíceis, momentos angus-
tiantes, que paraenses morrem a toda hora nas ruas, 
nas cidades do interior, na capital do Estado, por falta 
de saúde, por falta de segurança, principalmente, nas 
estradas esburacadas – o Dnit não consegue chegar 
lá, porque desvirtua o dinheiro público. Eu sei, eu luto 
e falo sobre isso todos os dias, paraenses, aqui, nes-
te Senado; mostro o sofrimento de vocês, irmãos, por 
incompetência da nossa Governadora. Tenho todo o 
respeito pelas mulheres brasileiras, tenho todo o res-
peito pelas mulheres paraenses, eu as admiro, tenho 
carinho por elas, mas a nossa Governadora, infeliz-
mente, mulheres do meu Pará e do meu Brasil, está a 
nos decepcionar. Não tem a mínima sensibilidade. A 
cada dia, no Estado do Pará, tombam três paraenses 
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assassinados. De oito em oito horas – pasmem, se-
nhoras e senhores –, de oito em oito horas tomba um 
paraense! E a Governadora não tem a sensibilidade 
de tomar as providências. Quantos ainda vão tombar? 
Quantas famílias ainda vão chorar pelos seus parentes 
perdidos? Pior, Senador; a Governadora do Estado do 
Pará prometeu, em todos os palanques que foi, que ia 
combater a violência no meu Estado.

Mão Santa, ao descer desta tribuna, quero te 
afi rmar, companheiro Mão Santa – admirador da tua 
postura que sou nesta Casa –, quero te afi rmar que não 
descansarei, não terei sossego enquanto não mostrar 
ao meu Estado e à Nação brasileira a corrupção que 
existe dentro do Dnit.

Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Senador Mário Couto, a minha presença aqui é jus-
tamente para garantir o tempo que V. Exª desejar na 
tribuna.

Quero dizer a V. Exª que grande foi a minha sa-
tisfação, como Secretário, ao ler o requerimento de V. 
Exª, a justifi cativa de V. Exª e o encaminhamento do 
Presidente José Sarney.

Regimentalmente, antes da meia-noite, quatro 
Senadores retiraram suas assinaturas e, com tristeza, 
li o documento que me obrigava, na minha função de 
Secretário, arquivá-lo.

Mas, quero dizer a V. Exª – e aqui está ao meu 
lado o Senador Paulo Paim –, que, se V. Exª quiser, aqui 
na Mesa, agora, V. Exª já tem duas assinaturas.

Convidamos para usar da palavra o nosso Senador 
dos Democratas Jayme Campos, que representa o Mato 
Grosso e representa também a experiência e a grandeza 
deste Senado da República. Ele, homem vitorioso, em-
presário, empreendedor e produtor; homem vitorioso da 
política, foi três vezes Prefeito municipal – não simples-
mente Prefeito, mas extraordinário Prefeito –, extraordi-
nário Governador do Estado, e aqui está como Senador 
da República, engrandecendo o nosso Senado.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Muito obri-
gado, Sr. Presidente pelas suas bondosas palavras.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Permita-me. Quero confi rmar, de público, que agendei o 
convite que recebi dos vereadores do Estado de V. Exª 
para participar e fazer uma palestra naquela cidade.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, primeiro quero agradecer a sua bondade, as generosas 
palavras no que toca aos elogios à minha pessoa.

V. Exª foi convidado pela Associação Mato-Gros-
sense de Vereadores daquele Estado para fazer uma 
palestra em Mato Grosso. Com certeza, de forma or-
gulhosa, nós o receberemos naquele Estado, para que 

o senhor possa se dirigir a mais de 1.200 vereadores 
daquele Estado, que estarão aguardando V. Exª neste 
grande evento, para discutir e, naturalmente, debater as-
suntos não só inerentes ao Estado, mas, sobretudo, de 
caráter nacional. Será bem-vindo ao nosso Estado.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estive aqui 
na semana passada cobrando providências em rela-
ção às obras da Ferronorte, que demanda São Paulo, 
indo em direção a Mato Grosso, passando pelo Esta-
do de Goiás.

E hoje, para minha grata surpresa, nós tivemos 
uma audiência no Ibama, porque um dos entraves que 
tínhamos era a questão ambiental, até porque a ques-
tão da engenharia fi nanceira já tinha sido resolvida 
pela empresa concessionária, que é a ALL (América 
Latina Logística). Fiquei muito feliz em ver as mudan-
ças que ocorreram no Ibama, a maneira muito mais 
gentil e, sobretudo, o desarmamento de espírito dos 
novos diretores, o Sebastião e o Luiz, Presidente e 
diretor daquele órgão. 

Fiquei muito feliz de ver que o Ibama, hoje, tem 
nova visão, sobretudo entendendo que as obras do 
Brasil precisam andar. O Brasil não pode ser contra o 
Brasil. E o Ibama, capitaneado pelo Dr. Roberto Mes-
sias Franco, que é o Presidente do órgão, deu-nos a 
notícia bastante alvissareira de que a licença da ins-
talação estará sendo liberada nos próximos 45 dias. 
Isso poderá demandar, naturalmente, a construção e 
a implantação da ferrovia que vai ligar Alto Araguaia 
a Rondonópolis, indo até Cuiabá. 

Portanto, eu quero, desta tribuna, fazer os elogios 
ao Dr. Roberto Messias, que é o Presidente do Ibama, e 
ao Dr. Sebastião, que é Diretor da área de licenciamento 
naquele órgão. Trata-se de duas pessoas extremamen-
te respeitosas, competentes, que me causaram muita 
surpresa. Até porque, tempo atrás, ir ao Ibama solicitar 
licença, Senador Wellington Salgado, para obras em qual-
quer parte deste País era um verdadeiro terror. Aqueles 
que estavam lá tinham como dogma que qualquer obra 
eventualmente do porte, da grandeza dessa Ferronorte, 
com certeza, traria algum impacto ambiental. 

Portanto, está de parabéns o nosso Diretor do 
Ibama, Dr. Roberto Messias, como também o Dr. Se-
bastião Pires. Aqui, os nossos cumprimentos pela ma-
neira gentil e, sobretudo, competente com que hoje 
tocam o Ibama a nível nacional.

Mas, Sr. Presidente, com a devida vênia e bonda-
de de V. Exª, eu queria, nesta tarde, desta tribuna, fazer 
um pronunciamento em relação à questão das reservas 
indígenas em Mato Grosso. Eu estou encaminhando 
nesta data ao Exmo Sr. Ministro de Estado da Justiça 
requerimento de informações a respeito da demarca-
ção da terra indígena Kayabi, que abrange áreas dos 
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Municípios de Apiacás, no meu Estado de Mato Grosso, 
e de Jacareacanga, no vizinho Estado do Pará. Essa 
reserva, com a superfície de 1 milhão e 53 mil hectares 
e perímetro de 723 quilômetros, foi declarada de posse 
permanente dos grupos indígenas Kayabi, Munduruku e 
Apiaká, numa decisão controvertida, para dizer o mínimo, 
uma vez que diversos procedimentos imprescindíveis 
ao processo de demarcação da terra indígena foram 
simplesmente ignorados ou mesmo contrariados. 

O reconhecimento formal de terras indígenas em 
nosso País obedece a um procedimento administrativo 
previsto pelo Estatuto do Índio, como é conhecida a Lei 
nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973. Obviamente, a 
matéria não escapou à Constituição Federal de 1988, 
em vigor, a qual, em seu art. 231, reconhece aos índios 
os direitos originários sobre as terras que tradicional-
mente ocupam; e que estabelece ser competência da 
União demarcar as terras dos índios, proteger e fazer 
respeitar todos os seus bens.

No caso da terra indígena Kayabi, a Portaria do 
Ministério da Justiça nº 1.149, de 2 de outubro de 2002, 
descumpre vários dos procedimentos previstos, além de 
contrariar dispositivos essenciais ao bom cumprimento 
do processo de demarcação. Aprovado pelo Despacho 
nº 28 da Presidência da Funai, de 23 de junho de 1999, 
somava 1 milhão 408 mil hectares – um disparate, como 
veremos a seguir. A Portaria nº 1.149 fi xa uma área de 
1 milhão e 53 mil hectares, conforme mencionei – ainda 
um disparate, em que pese ter reduzido ligeiramente a 
anomalia anterior, com o agravante de pôr à mostra a 
discrepância entre os dois atos normativos.

Na verdade, Sr. Presidente, o grupo indígena 
Kayabi fora contemplado muito tempo antes pelo De-
creto nº 87.842, de 1982, com a demarcação de uma 
área de 117 mil 247 hectares no Município paraense de 
Itaituba. Mas, voltemos a portaria nº 1.149, objeto des-
te pronunciamento e do requerimento de informações, 
para demonstrar alguns vícios que a comprometem.

Há que se ressaltar, inicialmente, que o Relatório 
de identifi cação e Delimitação da Terra Indígena Kayabi, 
sobre ter ultrapassado os prazos fi xados pelas Porta-
rias nº 1.137/93 e nº 551/94, ambas da Funai, ignorou 
também as disposições do Decreto nº 1.775/96, que 
trata desse procedimento administrativo; e da Portaria 
nº 14/96, do Ministério da Justiça, que fi xa as regras a 
serem observadas na elaboração desse documento. 
Em seu conjunto, esses diplomas estabelecem regras 
imprescindíveis para o processo de demarcação das 
terras indígenas, impondo investigar o alcance da ocu-
pação de caráter tradicional; a existência de atividades 
produtivas na área a ser demarcada; a necessidade 
de preservação dos recursos naturais indispensáveis 
à sobrevivência; e a extensão da terra necessária à 

reprodução física e cultural dos povos indígenas, se-
gundo seus usos, costumes e tradições.

Tudo isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
a lei sabiamente prevê, pois reconhece que o modo de 
vida, a cultura e principalmente a produção da subsis-
tência dos povos indígenas requerem um tratamento 
diferenciado. O cidadão comum, integrado à sociedade 
contemporânea, consegue viver em apartamentos e tirar 
o seu sustento em atividades que não requerem grandes 
espaços. Assim, vemos um relojoeiro ou um técnico em 
eletrônica, que pode montar sua ofi cina numa pequena 
loja e dali prover o seu sustento e o da sua família; num 
exemplo ainda mais radical, podemos citar um operador 
de telemarketing, que garante a sua sobrevivência tra-
balhando num espaço ainda mais diminuto, pouco mais 
de um metro quadrado. Esse, decididamente, não é o 
caso do índio, eis que a Carta Magna, com sabedoria e 
sensibilidade, lhe garante o território e os recursos natu-
rais adequados ao seu caráter nômade, ao seu sistema 
próprio de sobrevivência e ao seu estilo de vida.

A legislação brasileira, nesse aspecto, tem de-
monstrado grande acerto, e, se algum reparo lhe pode 
ser feito, talvez seja o da prodigalidade, antes que a 
mesquinharia.

Entretanto, o relatório do processo que culminou 
com o reconhecimento da terra indígena Kayabi não 
apresentou o levantamento fundiário obrigatório, nem 
a comprovação do registro da presença de índios na 
área delimitada, entre outros vícios. Assim, não se com-
preende por que meios o Relatório de Identifi cação e 
Delimitação da Terra Indígena Kayabi ampliou, de forma 
tão estapafúrdia, os limites da reserva indígena, que se 
concentrava totalmente no Estado do Pará, de forma a 
agregar também terras do Município mato-grossense de 
Apiacás. Ao ampliar os limites da reserva, a Portaria nº 
1.149 declara de posse permanente, para um grupo de 
69 índios, que ocupa uma área de 117.250 hectares, uma 
área imensamente maior, de 1,53 milhão de hectares, a 
qual, na verdade, nunca foi por eles habitada de forma 
permanente, em tempo algum.

Compreende-se, assim, a indignação dos adqui-
rentes dessas glebas, que, já em 1976, obtiveram for-
malmente uma certidão da Funai, reconhecendo não 
haver nelas qualquer aldeamento indígena.

Alegam os adquirentes, na liminar encaminhada à 
Justiça Federal, que as terras em questão foram compra-
das diretamente ao Estado do Mato Grosso. Entre outros 
documentos comprobatórios da ausência de aldeamento 
indígena no local, anexam documento do Ministério da 
Aeronáutica, que mantém na região o Campo de Provas 
Brigadeiro Velloso – atividade, aliás, incompatível com 
a proximidade de uma reserva indígena.

O documento diz textualmente: 
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Durante todos esses anos foram realiza-
das atividades de vigilância, varrendo a área 
por terra e com helicópteros, de um lado ao 
outro, de norte a sul, de leste a oeste, com 
pousos de verifi cação em clareiras e pesquisas 
dentro de todos os limites do campo de provas 
e nunca houve avistamento de um indígena ou 
de indícios de sua presença.

Portanto, não se justifi ca, sob qualquer aspecto, a 
expansão dos limites da reserva Kayabi, especialmente 
nos termos da Portaria nº 1.149, de 2002.

Ainda em favor dos legítimos proprietários das terras 
pesam os argumentos de conceituados juristas, como o 
do Professor Miguel Reale, que, em artigo publicado no 
jornal O Estado de S.Paulo, em 1992, já salientava: 

Tudo depende do entendimento a ser 
dado à expressão ocupação permanente, a 
qual tem sido largamente compreendida a 
partir da afi rmação de que se trata de gente 
nômade, acostumada a percorrer imensos ter-
ritórios, o que nos conduz a exageros mani-
festos, confundindo-se ocupação permanente 
com ocupação eventual.

A esse respeito também se pronunciou o Minis-
tro César Asfor Rocha, do Superior Tribunal de Jus-
tiça, ao proferir seu voto no Mandado de Segurança 
nº 1.856-2/DF: 

É certo que o art. 231 da CF reconhece 
aos índios “os direitos originários sobre as ter-
ras que tradicionalmente ocupam, competindo 
à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar 
todos os seus bens”. 

Todavia, para que a tal demarcação ocor-
ra, é indispensável a constatação de um pres-
suposto, qual seja, a ocupação tradicional, vale 
dizer, a posse reconhecida, a habitação loca-
lizada e permanente de silvícolas. É preciso, 
pois, que a posse seja presente e tradicional, 
já que, se ainda não fosse, todo o território na-
cional poderia ser demarcado por ter sido, em 
certa época, todo de ocupação indígena. 

Não bastasse, há jurisprudência favorável 
aos legítimos proprietários daquelas glebas, 
consubstanciada em súmula do Supremo Tri-
bunal Federal, nos seguinte dizeres: 

STF Súmula nº 650 – 24/09/2003 – Bens 
Públicos ou Particulares – Aldeamentos Ex-
tintos ou Terras Ocupadas por Indígenas em 
Passado Remoto. Os incisos I e XI do art. 20 
da CF não alcançam terras de aldeamentos 
extintos, ainda que ocupadas por indígenas 
em passado remoto.

Uma reconsideração ou mesmo uma revo-
gação da Portaria nº 1.141 representaria salva-
guarda aos direitos dos proprietários daquelas 
terras, sem, contudo, causar prejuízo aos índios 
estabelecidos na reserva Kayabi. O Resumo do 
Relatório da Identifi cação e Delimitação da Terra 
Indígena Batelão, Sr. Presidente, informa que ali 
vivem 150 índios, perfeitamente acomodados 
numa área de 117 mil hectares. A Portaria nº 
1.149, objeto deste pronunciamento, destina a 
69 índios uma área dez vezes maior.

Não há, portanto, Sr. Presidente, para concluir, 
qualquer aspecto social a justifi car tal medida, como não 
há também qualquer imposição de ordem jurídica, uma 
vez que o território por ela agregado à reserva Kayabi 
nunca foi efetivamente ocupado pelos indígenas.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por estar 
convencido da justeza da reivindicação dos proprietá-
rios daquelas terras, que ali desenvolvem atividades de 
exploração fl orestal, agricultura, pecuária e ecoturismo, 
estou encaminhando ao Ministro Tarso Genro um requeri-
mento de informações sobre o processo da demarcação 
da citada reserva. Ao mesmo tempo – e contando com 
o inestimável apoio de V. Exªs ao meu pleito –, faço um 
apelo ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, à Ministra 
da Casa Civil, Dilma Rousseff, e ao Ministro da Justiça, 
Tarso Genro, para que a Portaria nº 1.149 seja revisada 
ou mesmo revogada, de forma a corrigir um procedimento 
equivocado e a restabelecer a prevalência da justiça.

Concluindo, Sr. Presidente, quero agradecer a 
bondade, a generosidade do Senador Paulo Paim, 
por ter feito a permuta. O Senador Paulo Paim é um 
grande Senador da República, que tem a minha ad-
miração e certamente da maioria do povo brasileiro, 
uma vez que é um Senador operoso, competente, éti-
co. S. Exª, acima de tudo, tem feito aqui um trabalho 
operoso na defesa dos aposentados, daqueles menos 
afortunados deste País. 

Senador Paulo Paim, portanto, meu agradecimen-
to, por me ter cedido a vez. Este meu pronunciamento 
não pode fi car em vão, Senador Mão Santa, porque, 
lamentavelmente, o que se propõe hoje, em termos de 
ampliação de reserva indígena, é impossível. 

Ampliar a área de 119 mil hectares para um mi-
lhão de hectares vai deixar muitos trabalhadores, muitas 
pessoas que produzem em meu Estado à mercê da 
falta de um pedaço de terra para produzir, na medida 
em que basta a Funai baixar qualquer ato, para que 
não elas sejam mais proprietárias da área.

Portanto, peço que se cumpra a lei, o que está 
estabelecido na Constituição, acima de tudo, porque 
a matéria já está julgada e transitada em julgado no 
Supremo Tribunal Federal.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Este foi o Senador Jayme Campos, que representa o 
Democratas do Estado do Mato Grosso, mostrando as 
suas preocupações quanto à distribuição e à demar-
cação das terras indígenas, que ameaçam a produção 
de alimentos no seu Estado e no Brasil.

Convidamos para usar da palavra o Senador Paulo 
Paim, que representa o Estado do Rio Grande do Sul 
e que pertence ao Partido dos Trabalhadores.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sena-
dor Mão Santa, Senador Jayme Campos, Senador 
Wellington Salgado, Senador Adelmir Santana, que 
chega aqui agora – sempre presente, tenho certeza 
de que amanhã também estará aqui, e eu estarei com 
V. Exª –, não poderia deixar de falar também, Senador 
Wellington Salgado, do lançamento do Governo Lula 
de um milhão de residências.

Quero pegar um enfoque, talvez, que não foi 
muito comentado – permitam-me usar esta expressão 
–: digamos que um milhão de residências em nosso 
País, se pegarmos pela ótica do emprego, gerem um 
emprego por residência; isso signifi ca um milhão de 
novos empregos. É claro que gera muito mais do que 
um emprego cada residência. 

Em um momento como esse em que há tan-
ta demissão em nosso País; em um momento como 
esse, em que...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Senador Paulo Paim, peço desculpas por interrompê-lo. 
Quero apenas prorrogar a sessão por meia hora para 
V. Exª e algum orador que queira usar da palavra.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Em um 
momento como esse, em que está havendo demissão 
nos mais variados setores, entendo, Senador Welling-
ton Salgado, que foi uma bela iniciativa do Presidente 
Lula e da Ministra Dilma.

Eu estive olhando os dados e, vejam, serão in-
vestidos R$34 bilhões, sendo R$28 bilhões subsídios 
e R$6 bilhões para fi nanciamentos à infraestrutura e 
à cadeia produtiva. 

Em relação às fontes, teremos R$25,5 bilhões 
provenientes da União, R$7,5 bilhões do FGTS e R$1 
bilhão do BNDES.

Segundo fontes também do Governo, no total de 
investimentos, podemos chegar a R$60 bilhões de in-
vestimentos na economia. Eu não vou repetir os dados 
que todos os Senadores já fi zeram aqui da tribuna, mas 
quero destacar com certeza absoluta de que esse movi-
mento da construção de um milhão de casas vem aten-

der a uma demanda do conjunto da sociedade brasileira, 
principalmente às famílias de baixa renda.

Eu não tenho nenhuma dúvida de que, de um 
milhão de casas, cerca de 500 mil serão destinadas 
para as pessoas de baixa renda. Famílias com renda 
entre três a seis salários mínimos terão um subsídio 
também para o custo fi nal, e ainda será assegurada a 
participação direta do Fundo de Garantia. Nesse con-
texto, serão contempladas famílias que recebem entre 
seis e dez salários mínimos. 

Enfi m, entendo que é um projeto de envergadura. 
Duvido que alguém possa criticar essa iniciativa. Ela 
caminha além de assegurar a grande parte dos brasi-
leiros o sonho do direito à casa própria; garante mais 
investimentos em cada município e, consequentemente, 
também no Estado; vai na linha da distribuição de renda 
e, como eu dizia antes, da questão do emprego.

Se levarmos em consideração a renda, dados do 
IBGE demonstram que na faixa de zero a três salários 
mínimos o défi cit habitacional é de 90,9%; entre três a 
seis salários mínimos, 6,7%; e na faixa de seis a dez 
fi ca de 2,4%.

Observando as regiões, veremos que o sudoes-
te do País possui o maior défi cit habitacional, 36,4%, 
seguido pelo nordeste, com 34,3%, o sul: 12%, o norte 
com 10% e o centro-oeste, 7%.

Quero destacar que, seguindo o plano apresenta-
do pelo Governo, o meu Estado, o Rio Grande do Sul, 
por exemplo, terá em torno de 51,7 mil novas casas, 
das 120 mil previstas para a Região Sul.

Acho justo o que a estimativa preliminar também 
prevê. Como a defasagem maior é no sudeste, para 
a Região Sudeste vão ser asseguradas em torno de 
370 mil novas casas; para o Nordeste, em torno de 350 
mil; para o Norte, 103 mil, e para o Centro-Oeste, em 
torno de 70 mil novas casas. Uma atitude digna de ser 
citada, porque sabemos que o sonho da casa própria 
é o sonho de todo brasileiro.

Sr. Presidente, fi z este registro rápido, dando aqui 
o meu testemunho da importância dessa obra no ter-
ritório nacional, tanto pelo campo da habitação, como 
pelo da distribuição de renda, pelo do fortalecimento 
da economia em cada município e, por fi m, e natural-
mente, pela fonte geradora de emprego.

Eu disse aqui, Senador Wellington, e repito, se 
gerasse um emprego somente, mas todos sabemos 
que vai gerar centenas de empregos por cada muni-
cípio, sem medo de errar, mais de dois milhões de 
novos empregos.

Por fi m, Sr. Presidente, me permita destacar ainda: 
todos sabem o meu compromisso com os trabalhadores, 
com os aposentados, os pensionistas, os discriminados, 
que alguns dizem são as minorias. Eu discordo. Essas 

11311.indd   706811311.indd   7068 08/04/2009   09:31:0008/04/2009   09:31:00

    501ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2009



Março de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 27 07069 

minorias, somadas, com certeza, são a maioria do povo 
brasileiro. E eu não poderia deixar de, num momento 
como este, em que aqui eu falava das demissões, em 
que aqui eu falava – e dei destaque – no plano de ha-
bitação, pelo número de empregos que vai gerar, que 
estou preocupado com aqueles que são demitidos. 

Por isso, Sr. Presidente, eu tenho um projeto, aqui 
no Congresso Nacional, que amplia o seguro-desem-
prego para doze meses. Acho que foi bom o Governo 
ter ampliado por mais dois meses, só lamento que 
foi para em torno de quinze setores. Acho que essa 
ampliação do seguro-desemprego teria que ser para 
todos os setores onde houve demissões. 

Eu, particularmente, defendo a tese, que é ado-
tado já em outros países, que o seguro-desemprego 
deveria ser de doze meses. Por isso, faço o apelo 
para que a Casa vote com rapidez o meu Projeto, que 
amplia o número de parcelas para todos os demitidos 
em relação ao chamado seguro-desemprego, que eu 
tive a alegria de ser um dos articuladores na redação 
fi nal, ainda quando era Deputado, para garantir que o 
trabalhador do Brasil tivesse tal benefício.

Mas quero hoje falar de um outro projeto. Apre-
sentei, anteontem, à Casa um projeto para regula-
mentar um artigo da Constituição sobre o aviso prévio 
proporcional.

Sr. Presidente, as inúmeras demissões ocorridas 
em função da crise levaram-me a refl etir profundamen-
te sobre a injustiça em relação ao prazo único de 30 
dias do aviso prévio para o trabalhador.

Não é justo que o empregado que se dedicou a 
uma empresa por mais, digamos, de 5, 10 15, 20 anos, 
de uma hora para outra seja demitido e receba um aviso 
prévio de 30 dias. Ele teria 30 dias, saindo um pouco 
mais cedo do emprego, para buscar um outro posto 
de trabalho, e num momento tão difícil como este. Por 
isso, trabalhei no texto constitucional. Fui buscar lá o art. 
7º da Carta Magna, onde está previsto o aviso prévio 
proporcional ao tempo de serviço, com prazo mínimo 
de 30 dias. Aviso prévio de 30 dias é o mínimo. 

Por isso, Sr. Presidente, apresentei uma proposta 
que regulamenta, de forma escalonada, um número 
maior de dias para o aviso prévio.

Conversei muito com o Diretor de Assuntos Legisla-
tivos da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça 
do Trabalho – ANAMATRA, o Juiz Renato Sant’Anna.

Com ele, junto com os seus auxiliares e o corpo 
técnico da Casa, elaboramos uma nova proposta. Foi 
com grande satisfação que essa proposta fi cou pronta 
anteontem e me foi entregue pelo Presidente da Asso-
ciação, Juiz Cláudio Montesso, a sugestão do projeto 
da regulamentação do aviso prévio proporcional. 

O Projeto já está protocolado na Secretaria-Geral 
da Mesa e recebeu o número 112, de 2009. 

O que diz esta nossa Proposta? 
O Projeto diz que sejam estipulados prazos para o 

aviso, conforme o tempo de serviço do empregado em 
cada local de trabalho: 30 dias corridos, se o contratado 
estiver na empresa com menos de um ano; dois meses, 
60 dias corridos, se o contratado estiver na empresa 
há mais de um ano e menos de cinco anos; 90 dias 
corridos, se o contratado estiver na empresa há mais 
de cinco e menos de 10 anos; 120 dias corridos, se o 
contratado estiver na empresa há mais de 10 anos e 
menos de 15 anos; e 180 dias corridos, se o contratado 
estiver naquele trabalho com mais de 15 anos.

Todos sabem que a dispensa do empregado 
é algo traumático, Senador Mão Santa e Senador 
Wellington Salgado de Oliveira, para toda a família. O 
desemprego afeta a autoestima provoca insegurança, 
abala a família, traz um sentimento de medo e até, 
eu diria, a vergonha de estar desempregado quando 
retorna a casa. Eu, que caminhei muito na época em 
que era metalúrgico, de chinelo de dedo, de sandália, 
na busca do emprego, sei o que é a fadiga da procura 
do emprego, a angústia, o nervosismo ao voltar para 
casa dizendo: Olha, não consegui nada. 

Esse comportamento, Sr. Presidente, é uma com-
pensação, para que, baseado na Carta Magna, o aviso 
prévio, conforme o número de anos de trabalho, pos-
sa ser de um mês, de dois meses, de três meses ou 
mesmo de quatro ou cinco meses.

Quero ainda dizer, Sr. Presidente, que comporta-
mentos de compensação aumentam, quando o cidadão 
está desempregado – isso está comprovado – o con-
sumo do álcool, tabaco ou tranquilizantes, provocando 
efeitos sociais drásticos junto à família.

Sabemos que quanto mais baixa a autoestima 
maior é a tendência de as pessoas mergulharem em 
depressão.

O aviso prévio mais prolongado, é bom que eu diga 
aqui aviso prévio prolongado trabalhando; ele fi ca traba-
lhando. Não estou propondo que ele fi que três, quatro, 
cinco meses... Digamos que ele tenha, como eu propus, 
15 anos de trabalho. Que ele seja comunicado de que 
recebeu o aviso prévio e, durante os próximos meses, ele 
vai continuar trabalhando, sabendo que, depois daquele 
período, ele vai ser afastado. É para que nesse espaço 
de tempo ele possa procurar um outro emprego.

Sr. Presidente, para que ninguém diga que eu 
apresentei o projeto e ele foi aprovado do dia para noite 
aqui com os Senadores, ontem, aprovei um requeri-
mento na Comissão de Assuntos Sociais para instruir, 
mediante audiência pública, o PL que aqui apresentei. 
Vou chamar as centrais, os empresários, o Ministério 
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do Trabalho, para discutir amplamente este projeto que 
regulamenta o aviso prévio proporcional.

Também na mesma audiência pública, quero dis-
cutir um outro projeto de minha autoria, que é o 294, de 
2008, que trata do adicional de insalubridade. A decisão 
tomada pelo Judiciário de que o adicional de insalubrida-
de não pode incidir sobre o salário mínimo – deveria ser 
sobre a remuneração; infelizmente, o setor empresarial 
conseguiu uma liminar que não pode ser também sobre 
a remuneração – criou um espaço vazio, e o adicional 
de insalubridade não pode ser cobrado nem sobre o 
mínimo e nem sobre a remuneração. Também entrei 
com projeto já em 2008 para regulamentar essa ques-
tão. Espero que nessa audiência pública se construa o 
entendimento entre empresários e trabalhadores, tanto 
no aviso prévio proporcional como sobre a base de cál-
culo para o pagamento da insalubridade.

Senador Mão Santa, eu, depois de ser metalúrgi-
co, fui matrizeiro, fui marceneiro, enfi m, também atuei 
na área da segurança do trabalho, porque alguém pode 
dizer que não é o adicional de insalubridade que vai 
resolver a questão da segurança do trabalhador em 
desenvolver a sua atividade em ambientes poluídos. 
Pois bem, o adicional de insalubridade é uma pena 
que aquele que gera a poluição terá de pagar para o 
trabalhador pelas doenças causadas pela poluição. Ou 
ele elimina a área insalubre, periculosa ou penosa, ou 
terá que pagar, sim, um adicional.

Quero dizer que, para essa audiência pública, 
nós convidamos representantes do Governo – como 
eu dizia, na fi gura do Ministro do 

Trabalho –, da Anamatra, as centrais sindicais, 
as confederações sindicais, as federações sindicais e 
a CNI – Confederação Nacional da Indústria.

Os dois assuntos propostos no requerimento são 
de extrema importância, no meu entendimento, tanto 
para assegurar – repito – a regulamentação defi nitiva 
do aviso prévio proporcional, como também para, de 
uma vez por todas, defi nir qual será a base de cálculo 
para o adicional de insalubridade.

Sr. Presidente, termino e agradeço a V. Exª, na 
certeza de que essa minha fala, neste fi m de tarde de 
quinta-feira, tratou de três temas – para mim, os três de 
suma importância. Além de combater a crise habitacio-
nal, o projeto do Governo lançado “Minha casa, minha 
vida”, um milhão de casas, com certeza, milhões de 
novos empregos, vai na linha de fortalecer o mercado 
interno, gerar mais emprego e garantir a residência, 
é claro, para o nosso povo, principalmente para os 
mais pobres. O segundo também vai na linha de que, 
na hora de demitir, haja um aviso prévio superior a 30 
dias, proporcional, naturalmente, ao tempo de trabalho. 
E o terceiro, que eu agora terminei de defender, é esse 

que trata de ter uma base de cálculo defi nida para se 
calcular o adicional de insalubridade.

Era isso, Senador Mão Santa. Agradeço a V. Exª. 
Amanhã, estaremos aqui novamente na tribuna a partir 
das 9h da manhã.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – Se-
nador Paulo Paim, atentamente estava ouvindo o pronun-
ciamento de V. Exª e o plano de um milhão de casas. 

Deus já me permitiu ver que um governante fez 
mil casas em uma dia, o Iris Rezende, Governador, 
num mutirão. Eu fui lá e aprendi.

Quando governei o Piauí, fi z 40 mil casas popu-
lares. O Piauí tem 3 milhões de habitantes, represen-
tando 1,5% da população do Brasil, não chegando a 
2%. Então, nas devidas proporções – sei que é um 
marco, dá emprego e é bom –, não é grande coisa, 
não. Nas devidas proporções, ele tinha de fazer 2,5 
milhões desses números, mas é um passo.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Com 
certeza.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
É um passo nosso e cria emprego. Agora, o Brasil está 
acostumado a esses programas que acabei de citar.

Nossos cumprimentos.
Pela ordem, a Senadora Fátima Cleide, também 

do Partido dos Trabalhadores, que representa Ron-
dônia.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Agradeço, 
Senador Mão Santa. Tenho certeza de que essa obra, 
para mim importantíssima, de um milhão de novas re-
sidências... Cheguei a dizer, Senadora Fátima Cleide, 
que, se cada casa gerasse um emprego, já seriam um 
milhão de novos empregos. Esse projeto é fundamen-
tal neste momento, mas tenho certeza de que outros 
milhões de casas haveremos de construir juntos, numa 
parceria Congresso Nacional, Orçamento e Executivo.

Obrigado, Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – A 

caminhada começa com um passo. O défi cit habitacio-
nal do nosso País é de oito milhões de casas.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, inicialmente, ressalto o brilhantis-
mo do pronunciamento do Senador Paulo Paim. Faço 
minhas as suas palavras no que diz respeito ao novo 
plano habitacional, lançado no dia de ontem pelo Pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Sr. Presidente, algumas pessoas têm dito da 
impossibilidade de construir um milhão de casas. Eu 
queria dizer que, somente na zona rural deste País, nos 
últimos anos, mais de 350 mil casas foram construídas 
com recurso do Governo Federal, pelo programa do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
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– INCRA. Então, não é difícil esse programa, que en-
volve uma política federal, mas que conta também com 
a participação de Estados e de Municípios.

Sr. Presidente, venho ao plenário do Senado Fe-
deral, neste fi nal de tarde de quinta-feira, para fazer 
um registro que considero da maior importância para 
meu Estado de Rondônia e, principalmente, para meu 
Município, a capital, a cidade de Porto Velho.

Registro que estão aqui acompanhando a sessão, 
na tribuna de honra, o Prefeito Roberto Sobrinho, Pre-
feito da Capital, Porto Velho, e os Vereadores Bengala e 
José Wildes. Estamos chegando, Sr. Presidente, de uma 
audiência com o Ministro Carlos Minc, no Ministério do 
Meio Ambiente, da qual participaram também o Deputado 
Estadual Maurão de Carvalho, representantes dos mo-
radores da Floresta Nacional – FLONA, Bom Futuro, do 
Rio Pardo e do Marco Azul, representantes da Prefeitura 
de Alto Paraíso e o Prefeito Elcio, do Município de Buri-
tis. Lá discutíamos esse problema que, no nosso Estado, 
tem causado muita polêmica e tem gerado também, Sr. 
Presidente, vários discursos na linha do terrorismo.

No Estado, haverá uma operação que, há muito 
tempo, vem sendo divulgada pelo Ministério do Meio Am-
biente, que é a desintrusão da Flona Bom Futuro. Agora, 
tivemos a certeza – a palavra foi dada pelo Ministro Car-
los Minc e por seus técnicos – de que ninguém sairá da 
Flona Bom Futuro. O que haverá com a operação que 
ocorrerá pelo Governo Federal na Flona Bom Futuro, no 
Rio Pardo, será uma mudança de atividade econômica, 
isto é, serão implementadas barreiras do Instituto Chico 
Mendes, do Ibama, com a Polícia Federal e com o Exér-
cito, para proibir, Sr. Presidente, a instalação ilegal de 
madeira da Floresta Bom Futuro, com um prazo de seis 
meses para a retirada do gado, começando por aqueles 
produtores que têm um maior número de cabeças de 
boi, de vaca, naquela localidade. Em momento algum, 
haverá a retirada das pessoas que ocupam aquela área 
por mais de dez anos, por quinze anos – alguns estão 
lá há vinte anos –, produzindo, além do leite, café, mi-
lho, arroz e outros produtos da agricultura familiar. O 
Ministério do Meio Ambiente, por meio do seu serviço 
de informações, por meio do Governo Federal, já tem 
o quadro, o retrato fi el daquela área.

Sr. Presidente, neste momento, eu só queria fazer 
o registro dessa importante audiência no Ministério do 
Meio Ambiente e dizer do empenho do Prefeito Roberto 
Sobrinho e dos Vereadores de Porto Velho, que nos acom-
panharam na audiência. É preciso que haja a resolução 
desse problema da forma mais harmoniosa possível.

Foi nos garantido também pelo Ministro Carlos Minc 
que um projeto de desenvolvimento sustentável será re-
alizado naquela área. Portanto, Sr. Presidente, saúdo o 
Ministro Carlos Minc pela iniciativa de promover o desen-

volvimento sustentável. Quiçá, naquela área, haja uma 
nova oportunidade! Sou daquelas que acreditam que, a 
cada crise, temos uma nova oportunidade. E, com certe-
za, teremos a oportunidade de construir um novo modelo, 
e as pessoas que ali estão, como ocupantes irregulares 
daquela área, não terão de dela sair, mas poderão, sim, 
modifi car seu modo de produção, preservando o meio 
ambiente, fazendo refl orestamento e também recebendo 
do Poder Público o pagamento pelos serviços ambientais 
prestados naquela localidade.

Era esse o registro que eu gostaria de fazer, Se-
nador Mão Santa.

Desejo também, nesta oportunidade, fazer outro 
registro que considero de grande importância e um 
agradecimento especial. Quero agradecer ao Presidente 
José Sarney, que atendeu a uma solicitação minha e do 
Senador Valdir Raupp nesta semana e que recebeu um 
grupo de sindicalistas do meu Estado, que vieram tratar, 
Sr. Presidente, de uma proposta legislativa de minha 
autoria, que é a Proposta de Emenda Constitucional nº 
483, que está na Câmara Federal. O Presidente José 
Sarney recebeu nossos sindicalistas e se comprome-
teu a ajudá-los junto ao Presidente da Câmara, Michel 
Temmer, para que essa matéria pudesse ser o mais ra-
pidamente possível apreciada pelo Plenário da Câmara 
Federal, uma vez que já está pronta para ser votada.

Sr. Presidente, eu gostaria de dizer também que 
o Presidente Lula, quando de sua visita, no dia 12 de 
março, à minha Cidade de Porto Velho, às duas obras 
de maior impacto do setor elétrico no País, que são 
as hidroelétricas de Jirau e Santo Antônio, recebeu o 
Presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), 
Itamar; a Presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
em Educação, Claudir; e o Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores da Justiça, o Israel, juntamente comigo, 
com o nosso companheiro Deputado Eduardo Valver-
de, com a Deputada Marinha Raupp, com o Senador 
Valdir Raupp e com o Deputado Mauro Nazif. Naquele 
dia, o Presidente Lula nos solicitou que formássemos 
uma comissão composta por dois Deputados, por dois 
Senadores e por dois sindicalistas, para que tivéssemos 
uma reunião específi ca com Sua Excelência e com o 
Ministro do Planejamento, para que eles entendesse um 
pouco melhor essa matéria de que trata a PEC nº 483, 
cujo sentido é fazer a transposição dos servidores públi-
cos do Estado de Rondônia, que trabalharam no Esta-
do, nos dez primeiros anos, para a folha de pagamento 
da União, fazendo, dessa forma, com que o Estado de 
Rondônia tenha garantido o direito de isonomia com os 
Estados de Roraima e do Amapá, que, por uma decisão 
do Congresso Nacional, entre 1996 e 1998, passaram 
a ter esse benefício, o que faz com que o Estado de 
Rondônia tenha um prejuízo econômico muito grande 
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em relação a esses dois outros Estados que tiveram a 
mesma condição, a de ser ex-territórios.

Portanto, Senador Mão Santa, são notícias que me 
alegram dar ao Senado Federal. Posso dizer que a gente 
fecha esta semana legislativa com boas notícias para o 
Estado de Rondônia, com a perspectiva de andamento 
da proposta de emenda constitucional de minha autoria 
na Câmara Federal. Também há a boa notícia de que o 
Ministério do Meio Ambiente, juntamente com a Comuni-
dade da Flona Bom Futuro, com os prefeitos do entorno, 
capitaneados pelo Prefeito Roberto Sobrinho, irá fazer 
com que um problema que temos hoje, que é a ocupação 
ilegal de uma reserva, de uma fl oresta nacional, transfor-
me-se em grande oportunidade de desenvolvimento para 
aquela comunidade. As pessoas fi cam dentro da fl oresta, 
mas produzindo de forma a respeitar o meio ambiente, 
objetivamente produzindo dentro das linhas gerais de um 
programa de desenvolvimento sustentável.

Era isso que eu queria registrar, Sr. Presidente.
Agradeço-lhe a benevolência com o tempo e de-

sejo a todos os nossos telespectadores um bom fi m 
de semana!

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Acabamos de ouvir a Senadora Fátima Cleide, que é 
professora e que representa com grandeza seu Esta-
do, Rondônia, acompanhada de fortes lideranças, pre-
feitos e vereadores. S. Exª, como sempre, mostra suas 
ações em defesa do meio ambiente e da produção no 
seu Estado.

Antes de terminar, lamento, mas tenho de fazer 
um apelo a S. Exª, o Governador do Estado. Recebi cor-
respondência de um jornalista da cidade de Parnaíba, 
Carlson Pessoa; uma correspondência do Presidente 
do Rotary Club, Renato Bacelar; uma correspondência 
de um líder médico, político, Professor Valdir Aragão, 
que foi um dos fundadores da Universidade Estadual 
do Piauí (UESPI), na cidade de Parnaíba, dos cursos 
de Odontologia e de Enfermagem, do jornal Folha do 
Brasil editado; e correspondências dos Deputados Mo-
rais de Souza Filho e Tererê. Eles lamentam por que não 
entendem como o Governo do Estado pretende acabar 
com a Academia da Polícia Militar em Parnaíba. Rece-
bemos informações do radialista Carlson Pessoa, que 
diz que eles estão com uma proposta de criar no local 
um centro de reabilitação para dependentes químicos.

É com muita tristeza que leio isso, porque, quan-
do eu governava o Estado do Piauí, em 2000, naque-
la época, representando a euforia, o entusiasmo pelo 
engrandecimento e o progresso por que o Piauí pas-
sava, a Uespi crescera muito. Das dez melhores uni-
versidades do nosso País, sete eram privadas e três 
eram públicas. A terceira melhor universidade pública 
e a que mais se desenvolveu no Brasil foi a Uespi. Era 

comum que mais de sessenta mil brasileiros fossem 
ao Piauí para tentar passar no vestibular e ingressar 
na Uespi, para serem doutores. Era um dos maiores 
vestibulares do País. A Uespi oferecia treze mil vagas. 
De repente, no governo do Partido dos Trabalhadores, 
o número de vagas oferecidas aos pobres, àqueles 
que não têm dinheiro para freqüentar as faculdades 
particulares, é reduzido a um quarto.

Lamentamos, depois da decadência que sofre o 
povo do Piauí, que a Faculdade da Polícia Militar, há 
alguns anos, não faça vestibular. Agora, o prejuízo é 
de tal monta, que Parnaíba foi transformada em cidade 
universitária. E a Academia da Policia Militar funcionava 
muito bem, de tal maneira que outros Estados que não 
tinham Academia de Polícia, como o Amapá, Rondô-
nia e Roraima, mandavam os soldados se tornarem 
ofi ciais na Academia de Polícia da Parnaíba, que era 
formada em parceria com a Uespi.

Então, fazemos um apelo. Aquela Academia já 
tinha formado mais de 176 ofi ciais. E, no passado, o 
Piauí só formava cabo. Então, foi um avanço cultural. 
As sociedades parnaibana e piauiense lamentam e 
criticam essa ação por que é suprimindo o Centro de 
Formação de Ofi ciais da Polícia Militar. E o Governo 
pretende diminuir o índice de violência com o combate 
ao tráfi co de entorpecentes.

Então, fazemos um apelo aqui aos que dirigem 
a Uespi no sentido de que evitem o fechamento da 
Academia Policial da Parnaíba.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 325, DE 2009
REQUERIMENTO Nº 7, DE 2009 – CRA

Solicita ao Ministro de Estado da Fa-
zenda informações sobre créditos tribu-
tários.

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos regimentais, observando-

se estritamente o prazo estipulado pela Constituição 
Federal sob pena de crime de responsabilidade, se-
jam solicitadas ao Ministro de Estado da Fazenda, na 
condição de representante do governo no Conselho 
Nacional de Política Fazendária – CONFAZ e a Se-
cretaria da Receita Federal, informações sobre os 
créditos tributários dos Frigorífi cos instalados no país, 
principalmente daquelas empresas que pleitearam re-
cuperação judicial, verifi cando a possibilidade de utili-
zação desses créditos para pagamento aos credores 
pecuaristas dessas empresas.
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Justifi cação

Segundo competência constitucional cabe ao 
Senado, casa representativa dos Estados, fi scalizar 
as ações do Poder Executivo, com acompanhamento 
as ações ofi ciais, planos e projetos em relação às di-
ferentes regiões do País.

O requerimento que ora formulo ao Ministro da 
Fazenda objetiva reunir subsídios para eventuais me-
didas no âmbito do Congresso Nacional.

Sala das Sessões, – Senadora Kátia Abreu – 
Senador Heráclito Fortes – Senador Flexa Ribeiro 
– Senador Paulo Paim – Senador Expedito Júnior 
– Senador Valdir Raupp – Senador Romeu Tuma – 
Senador Valter Pereira, Presidente-CRS – Senador 
Augusto Botelho – Senador Pedro Simon.

REQUERIMENTO Nº 326, DE 2009

Requeiro, com base no § 2º do art. 50 da Cons-
tituição Federal e nos arts. 215 e 216 do Regimento 
Interno do Senado Federal, que sejam solicitadas ao 
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Justiça as 
informações discriminadas abaixo sobre os procedimen-
tos que resultaram na edição da Portaria nº 1.149, de 
2 de outubro de 2002. A mencionada portaria refere-se 
à declaração de posse permanente da Terra Indígena 
Kayabi aos grupos Kayabi, Munduruku e Apiaká, com 
superfície e perímetro aproximados de 1.053.000 ha 
(um milhão e cinquenta e três mil hectares) e 723 km 
(setecentos e vinte e três quilômetros) respectivamente. 
São as seguintes as informações requeridas:

1. Esclarecimentos sobre a divergência 
dos dados inscritos no Despacho nº 28 da 
Presidência da Fundação Nacional do Índio 
(FUNAI), de 23 de junho de 1999, e na Porta-
ria do Ministro da Justiça nº 1.149, editada em 
2 de outubro de 2002 (o primeiro estabelece 
uma área indígena de 1.408.000 hectares e a 
segunda, uma área de 1.053.000 hectares).

2. Prazos estabelecidos para as diver-
sas etapas do processo e datas de conclu-
são dessas.

3. Detalhamento dos procedimentos ad-
ministrativos que levaram à declaração de 
posse da Terra Indígena Kayabi.

4. Detalhamento do relatório da antropólo-
ga Patrícia de Mendonça Rodrigues que culmi-
nou com a alteração dos limites anteriormente 
estabelecidos para a referida Terra Indígena.

5. Detalhamento do levantamento fun-
diário realizado.

Justifi cação

Desde 1973, quando foi editado o Estatuto do Índio 
(Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973), o reconhe-

cimento formal das terras indígenas, no Brasil, passou a 
obedecer a um procedimento administrativo. Tal proce-
dimento estipula as etapas do processo de demarcação, 
sendo regulado por decreto do Executivo. Ocorre que, no 
decorrer dos anos, a sistemática de demarcação das ter-
ras indígenas no Brasil sofreu seguidas modifi cações. 

Ocorre também que a própria Constituição Federal, 
que data de 1988, trata do tema. Em seu art. 231, reco-
nhece aos índios os direitos originários sobre as terras 
que tradicionalmente ocupam. A Carta Magna ainda es-
tabelece que compete à União demarcar as terras dos 
índios, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. 

Observe-se, assim, que, para implementar a de-
marcação, é imprescindível seguir regras. É, sim, indis-
pensável investigar o alcance da ocupação de caráter 
tradicional; a existência de atividades produtivas na área; 
a necessidade de preservação dos recursos naturais in-
dispensáveis para a sobrevivência do povo indígena; e 
a extensão de terra necessária à sua reprodução física 
e cultural segundo seus usos, costumes e tradições.

Dessa forma, para se chegar à homologação 
de uma terra indígena, é imperioso que se cumpram 
determinadas etapas que se iniciam com diversos es-
tudos e a elaboração do Relatório de Identifi cação e 
Delimitação da Terra Indígena.

Ocorre que há indícios de que o processo que 
culminou com a homologação da Terra Indígena Kaya-
bi não seguiu seu curso normal: os prazos foram des-
cumpridos, o relatório não apresentou o levantamento 
fundiário obrigatório e o parecer técnico destacou a 
ausência de comprovação do registro da presença de 
índios na área delimitada, entre outras questões.

Nesse sentido, na obrigação de fazer cumprir o pa-
pel fi scalizador desta Casa, solicito que sejam requeridas 
algumas informações ao Senhor Ministro da Justiça que 
possibilitem avaliar a lisura do processo que culminou 
com a homologação da Terra Indígena Kayabi.

Certos de serem as respostas a este requerimento 
indispensáveis para que o Senado Federal tome ciência 
do fi el cumprimento das normas que regem a homolo-
gação de terras indígenas no País, esperamos contar 
com o apoio dos nobres Pares a nossa proposta.

Sala das Sessões, 26 de março de 2009. – Se-
nador Jayme Campos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Os requerimentos que acabam de ser lidos serão 
despachados à Mesa para decisão, nos termos do art. 
216, III, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – Os 
Srs. Senadores João Tenório, Arthur Virgílio, Mário Couto 
e Flexa Ribeiro enviaram discursos à Mesa para serem 
publicados na forma do disposto no art. 203, combinado 
com o inciso I, § 2º, do art. 210 do Regimento Interno.
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S. Exªs serão atendidos.
O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL. Sem apanha-

mento taquigráfi co.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, venho a esta tribuna pedir a atenção e, sobretu-
do, o apoio de todos os meus Pares para a aprovação, 
o quanto antes, da Proposta de Emenda nº 4, de 2009, 
que apresentei à Casa na quinta-feira passada.

Trata-se de proposição cujo objetivo é garantir 
que Estados e Municípios sejam compensados fi nan-
ceiramente sempre que a União promova isenções ou 
reduções de alíquotas nos Impostos que compõem os 
Fundos de Participação Estadual e Municipal.

Dessa forma, se a União conceder benefícios 
fi scais no Imposto sobre a Renda (IR) e no Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI), fi cará obrigada 
a compensar, anualmente, as perdas de arrecadação 
devidas aos Estados e Municípios.

Sras e Srs. Senadores, tenho a convicção de que 
a melhor forma de tratar desse assunto seria no bojo 
de uma Reforma Tributária. No entanto, é do conheci-
mento geral que, infelizmente, embora aparentemente 
todos no Congresso defendam sua realização, o Par-
lamento brasileiro não consegue votar a Reforma do 
Sistema Tributário Nacional.

Sendo assim, e sabendo da gravíssima situação 
fi scal em que se encontra a maioria dos Estados e Mu-
nicípios do País, apresentei a PEC nº 4, entendendo 
que pelo menos nesse tema particular, mesmo estando 
relacionado ao nosso sistema tributário, o Congresso 
Nacional possa oferecer a resposta adequada à so-
ciedade brasileira.

Já há algum tempo temos visto o Executivo Fe-
deral conceder benefícios tributários através do IPI e 
do IR. Essa prática tem resultado em perdas signifi -
cativas no volume de recursos destinados ao FPE e 
ao FPM. Vale lembrar a recente redução do IPI sobre 
automóveis, que se mostrou muito positiva para o setor 
produtivo, mas tem causado graves problemas para os 
orçamentos municipais em todo País.

Do lado das despesas, tornando ainda maiores 
as difi culdades enfrentadas pela grande maioria dos 
Municípios brasileiros, o Governo Federal vem elevando 
de forma justa, porém muito impactante para os cofres 
dos demais entes federados, o salário mínimo.

O fato é que devido às reduções de receitas e aos 
aumentos de despesas e responsabilidades, a maioria 
dos Municípios do Brasil, e em especial os Municípios 
do meu Nordeste, estão quebrados.

Tal situação deve-se em grande parte à sistemá-
tica atual de tributação que vem permitindo a União 
aumentar muito a participação dos tributos não com-
partilhados na arrecadação total.

Em 1988, após a promulgação da Constituição Fe-
deral, as receitas compartilhadas representavam 76,2% 
da arrecadação total administrada pela Receita Federal 
do Brasil contra 23,8% de receitas não compartilhadas.

Ao fi nal de 2008, o perfi l mudou. Excluindo-se as 
receitas previdenciárias, no ano passado, as receitas 
compartilhadas representaram apenas 49,4% do total 
administrado pela Receita, contra 50,6% de arrecada-
ção não compartilhada.

Fica evidente a concentração da arrecadação no 
Poder Executivo Federal. E mais grave ainda é cons-
tatar que, invariavelmente, quando pretende incentivar 
setores ou grupos por meio de desoneração tributária, 
a União o faz, quase sempre, pelas reduções no IR e 
no IPI que são compartilhados com os demais entes 
federados. Aliás, esse procedimento vem sendo co-
nhecido como “bondade com chapéu alheio”.

Por todos estes motivos e sobretudo levando em 
consideração o estado de calamidade enfrentado pela 
maioria dos Municípios deste país, peço o apoio de todas 
as Sras e todos os Srs. Senadores para aprovação desta 
PEC com a maior celeridade possível. Vamos acabar com 
a “bondade com chapéu alheio” de uma vez por todas!

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 

apanhamento taquigráfi co.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
registrar matéria intitulada “Biodiversidade a serviço da 
saúde”, publicada pelo jornal A Crítica, em sua edição 
de 8 de fevereiro do corrente.

A referida matéria destaca a importância da bio-
diversidade da Amazônia, destacando que a região 
tem mais de dez mil plantas que possuem princípios 
ativos que podem ser utilizados na área medicinal, de 
cosméticos e no controle de pragas.

Ainda segundo a matéria, toda essa biodiversida-
de pode se tornar uma atividade econômica importante 
para a população da fl oresta, gerando empregos e renda, 
desde que sua exploração seja feita de forma correta.

Sr. Presidente, pela oportunidade do assunto, re-
queiro que a matéria acima citada seja considerada, 
na íntegra, como parte deste pronunciamento para 
que, assim, passe a constar dos Anais do Senado 
Federal. 

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

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. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfi co.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro da matéria intitulada “Bons conselhos para o 
governo”, publicada pela revista Exame, em sua edi-
ção de 28 de janeiro de 2009.

A matéria destaca como um grupo de executivos 
está ajudando o Estado de Minas Gerais a melhorar 
problemas críticos, como a segurança pública.

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a re-
ferida matéria passe a integrar os Anais do Senado 
Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfi co.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro da matéria intitulada “Evento de 2009 tenta 
ser o mais importante da história do Fórum”, publica-
da pelo jornal O Estado de S.Paulo, de 28 de janeiro 
de 2009.

A matéria destaca que o Fórum Econômico Mun-
dial de 2009, que começa hoje, em Davos, na Suíça, 
apressou-se em desmentir quem previu a decadência 
deste encontro da elite da globalização, na esteira do 
cataclismo econômico e fi nanceiro que atingiu o mundo 
a partir de setembro do ano passado. “O encontro de 

2009 promete ser um dos mais importantes na história 
do Fórum’, diz o comunicado do evento.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima ci-
tada seja considerada parte integrante deste pronun-
ciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR FLEXA RIBEIRO EM SEU PRONUNCIA-
MENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en-

cerrar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Está encerrada esta sessão de 26 de março de 2009, 

coordenada e supervisionada pelos Drs. José Roberto 
e João Pedro.

Está encerrada a sessão do Senado da Repú-
blica do Brasil.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 12 
minutos.)
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 53ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)

Bahia
Minoria-DEM - Antonio Carlos Júnior* (S)

Bloco-PR - César Borges*
PDT - João Durval**

Rio Grande do Sul
Bloco-PT - Paulo Paim*
PTB - Sérgio Zambiasi*
Maioria-PMDB - Pedro Simon**

Amazonas
Minoria-PSDB - Arthur Virgílio*
PDT - Jefferson Praia* (S)

Bloco-PT - João Pedro** (S)

Rio de Janeiro
Bloco-PRB - Marcelo Crivella*
Maioria-PMDB - Paulo Duque* (S)

Maioria-PP - Francisco Dornelles**

Ceará
PDT - Patrícia Saboya*
Minoria-PSDB - Tasso Jereissati*
Bloco-PC DO B - Inácio Arruda**

Paraná
Bloco-PT - Flávio Arns*
PDT - Osmar Dias*
Minoria-PSDB - Alvaro Dias**

Maranhão
Maioria-PMDB - Lobão Filho* (S)

Maioria-PMDB - Roseana Sarney*
PTB - Epitácio Cafeteira**

Paraíba
Minoria-DEM - Efraim Morais*
Bloco-PRB - Roberto Cavalcanti* (S)

Minoria-PSDB - Cícero Lucena**

Acre
Maioria-PMDB - Geraldo Mesquita Júnior*
Bloco-PT - Marina Silva*
Bloco-PT - Tião Viana**

Pará
Minoria-PSDB - Flexa Ribeiro* (S)

PSOL - José Nery* (S)

Minoria-PSDB - Mário Couto**

Espírito Santo
Maioria-PMDB - Gerson Camata*
Bloco-PR - Magno Malta*
Bloco-PSB - Renato Casagrande**

Mato Grosso do Sul
Bloco-PT - Delcídio Amaral*
Maioria-PMDB - Valter Pereira* (S)

Minoria-PSDB - Marisa Serrano**

Pernambuco
Minoria-DEM - Marco Maciel*
Minoria-PSDB - Sérgio Guerra*
Maioria-PMDB - Jarbas Vasconcelos**

Piauí
Minoria-DEM - Heráclito Fortes*
Maioria-PMDB - Mão Santa*
PTB - João Vicente Claudino**

Distrito Federal
Minoria-DEM - Adelmir Santana* (S)

PDT - Cristovam Buarque*
PTB - Gim Argello** (S)

São Paulo
Bloco-PT - Aloizio Mercadante*
PTB - Romeu Tuma*
Bloco-PT - Eduardo Suplicy**

Rio Grande do Norte
Maioria-PMDB - Garibaldi Alves Filho*
Minoria-DEM - José Agripino*
Minoria-DEM - Rosalba Ciarlini**

Rondônia
Bloco-PT - Fátima Cleide*
Maioria-PMDB - Valdir Raupp*
Bloco-PR - Expedito Júnior**

Minas Gerais
Minoria-PSDB - Eduardo Azeredo*
Maioria-PMDB - Wellington Salgado de
Oliveira* (S)

Minoria-DEM - Eliseu Resende**

Santa Catarina
Bloco-PT - Ideli Salvatti*
Maioria-PMDB - Neuto De Conto* (S)

Minoria-DEM - Raimundo Colombo**

Tocantins
Bloco-PR - João Ribeiro*
Maioria-PMDB - Leomar Quintanilha*
Minoria-DEM - Kátia Abreu**

Goiás
Minoria-DEM - Demóstenes Torres*
Minoria-PSDB - Lúcia Vânia*
Minoria-PSDB - Marconi Perillo**

Alagoas
Minoria-PSDB - João Tenório* (S)

Maioria-PMDB - Renan Calheiros*
PTB - Fernando Collor**

Amapá
Maioria-PMDB - Gilvam Borges*
Minoria-PSDB - Papaléo Paes*
Maioria-PMDB - José Sarney**

Mato Grosso
Minoria-DEM - Gilberto Goellner* (S)

Bloco-PT - Serys Slhessarenko*
Minoria-DEM - Jayme Campos**

Sergipe
Maioria-PMDB - Almeida Lima*
Bloco-PSB - Antonio Carlos Valadares*
Minoria-DEM - Maria do Carmo Alves**

Roraima
Bloco-PT - Augusto Botelho*
Maioria-PMDB - Romero Jucá*
PTB - Mozarildo Cavalcanti**

Mandatos
*: Período 2003/2011    **: Período 2007/2015
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

1) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - ONGS

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito composta de 11 Senadores titulares e 7 suplentes, destinada
a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, a liberação, pelo Governo Federal, de recursos públicos para
organizações não governamentais - ONGs - e para organizações da sociedade civil de interesse público
- OSCIPs, bem como a utilização, por essas entidades, desses recursos e de outros por elas recebidos do
exterior, a partir do ano de 1999 até a data de 8 de novembro de 2007. 

(Requerimento nº 201, de 2007, lido em 15.3.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 217, de 2007, lido em 20.03.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.324, de 2007, lido em 8.11.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 515, de 2008, lido em 30.04.2008)

(Aditado pelo Requerimento nº 1.391, de 2008, lido em 18.11.2008)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE: Senador Heráclito Fortes   (DEM-PI) (15)

VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia   (PSDB-GO) (8)

RELATOR: Senador Inácio Arruda   (PC DO B-CE) (8)

Leitura: 15/03/2007
Designação: 05/06/2007
Instalação: 03/10/2007

Prazo final prorrogado: 01/07/2009

TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB ) (1)

Heráclito Fortes   (DEM-PI)

Efraim Morais   (DEM-PB) (14)

Sérgio Guerra   (PSDB-PE) (11)

Lúcia Vânia   (PSDB-GO) (5)

 1.  Demóstenes Torres   (DEM-GO)

 2.  Alvaro Dias   (PSDB-PR) (4,7)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (9)

Fátima Cleide   (PT-RO) (13)

Inácio Arruda   (PC DO B-CE) (3,6)

João Pedro   (PT-AM) (2,12,17)

 1.  Eduardo Suplicy   (PT-SP)

 2.  Mozarildo Cavalcanti   (PTB-RR)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp   (PMDB-RO)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB-MG)

Valter Pereira   (PMDB-MS)

 1.  Leomar Quintanilha   (PMDB-TO)

 2.  Romero Jucá   (PMDB-RR)
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PDT
Jefferson Praia   (AM)   (16)  

PDT/PSOL  (10)

  1.  Osmar Dias   (PDT-PR)

 
Notas:
1. De acordo com o cálculo de proporcionalidade partidária, cabe ao Bloco Parlamentar da Minoria a indicação de três membros suplentes.
2. Senador Sibá Machado, passou a substituir o Senador Vicente Claudino, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG).
3. Senador Inácio Arruda, passa a substituir o Senador João Ribeiro, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG). Eleito como Relator, na Sessão do dia
10.10.2007.
4. Senador Sérgio Guerra foi designado, em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB).
5. Senadora Lúcia Vânia, em substituição à Senadora Marisa Serrano, foi designada em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB). Eleita para a
Vice-Presidência, na Sessão Ordinária em 10.10.2007.
6. Indicado o Senador Inácio Arruda em substituição ao Senador Eduardo Suplicy, que se torna membro suplente, nos termos do Ofício nº 138/2007.
7. O Senador Alvaro Dias foi indicado em substituição ao Senador Sérgio Guerra, na sessão deliberativa de 09.10.2007, conforme Ofício nº
185/2007-GLPSDB (DSF de 10.10.2007).
8. Em 10.10.2007, foram eleitos a Senadora Lúcia Vânia como Vice-Presidente e o Senador Inácio Arruda como Relator.
9. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
10. Vaga de suplente compartilhada entre o PDT e o PSOL.
11. Senador Sérgio Guerra passou a substituir o Senador Flexa Ribeiro, em 26/02/2008, na condição de membro titular (Of. 16/08-GLPSDB).
12. Em 13/05/2008, o Senador Flávio Arns é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Sibá Machado
(Of. 55/2008/GLDBAG).
13. Em 10/06/2008, a Senadora Fátima Cleide é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 68/2008-GLDBAG).
14. Em 08.07.2008, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao
Senador Raimundo Colombo (OF. Nº 070/2008-GLDEM).
15. Em 05.08.2008, o Senador Heráclito Fortes foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 050/08 - SSCEPI).
16. Em 05.08.2008, o Senador Jeferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. Nº 17/08-GLPDT).
17. Em 06.08.2008, o Senador João Pedro é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns
(Ofício nº 080/2008 - GLDBAG).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3311-3514

Fax: 3311-1176
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2) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PEDOFILIA

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 200, de 2008, de
autoria do Senador Magno Malta e outros Senhores Senadores, composta de sete titulares e cinco suplentes,
nos termos do § 4º do art. 145 do Regimento Interno do Senado Federal, para, no prazo de cento e vinte
dias, apurar a utilização da internet na prática de crimes de "pedofilia", bem como a relação desses crimes
com o crime organizado. 

(Requerimento nº 200, de 2008, lido em 4.3.2008)

Número de membros: 7 titulares  e 5  suplentes

PRESIDENTE: Senador Magno Malta   (PR-ES)
VICE-PRESIDENTE: Senador Romeu Tuma   (PTB-SP)

RELATOR: Senador Demóstenes Torres   (DEM-GO)

Leitura: 04/03/2008
Designação: 24/03/2008
Instalação: 25/03/2008

Prazo final: 04/08/2008
Prazo prorrogado: 13/03/2008

Prazo final prorrogado: 23/09/2009

TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres   (DEM-GO)

Eduardo Azeredo   (PSDB-MG)

 1.  VAGO (1,4)

 2.  Cícero Lucena   (PSDB-PB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB )
Paulo Paim   (PT-RS) (3)

Magno Malta   (PR-ES)

 1.  José Nery   (PSOL-PA) (2,5,6)

Maioria ( PMDB, PP )
Almeida Lima   (PMDB-SE)

Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB-AC)

 1.

PTB
Romeu Tuma   (SP)  1.  Sérgio Zambiasi   (RS)

Notas:
1. Em 01/04/2008, o Senador Virginio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. Em 04.06.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
3. Em 04.06.2008, o Senador Paulo Paim é designado titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em substituição ao
Senador Marcelo Crivella.
4. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
5. Em 03.03.2009, vago em virtude da cessão da vaga ao Partido Socialismo e Liberdade (Of. nº 020/2009-GLDBAG).
6. Em 03.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. SF/GSJN nº
081/2009).
*. Prorrogado até 23.09.2009 através do Requerimento nº 200, de 2009, lido em 16.02.2009.
**. Prorrogado até 13.03.2009 através do Requerimento nº 818, de 2008, lido em 25.06.2008.
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS

1) COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA REFORMA DO
REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL

Finalidade: Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Projeto de Resolução para reforma do Regimento
Interno do Senado Federal. 

(Requerimento nº 208, de 2008, aprovado em 5.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.622, de 2008, aprovado em 10.12.2008)

Número de membros: 6

PRESIDENTE:  Senador Marco Maciel (1)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Antonio Carlos Valadares (2)

RELATOR:  Senador Gerson Camata
Leitura: 05/03/2008

Instalação: 06/11/2008
Prazo final prorrogado: 30/04/2009

MEMBROS

Senador Gerson Camata   (PMDB)

Senador César Borges   (PR)

Senador Papaléo Paes   (PSDB)

Senador Antonio Carlos Valadares   (PSB)

Senador Marco Maciel   (DEM)

Senador Inácio Arruda   (PC DO B)

Notas:
1. Em 6.11.2008, o Senador Marco Maciel foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
2. Em 6.11.2008, o Senador Antonio Carlos Valadares foi eleito Vice-Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
*. Em 11.11.2008 foi aprovada a criação de uma sexta vaga na Comissão (Requerimento nº 1.356/2008).

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3311-3511

Fax: 3311-1176
E-mail: ems@senado.gov.br



118 terça-feira 31 ORDEM DO DIA março de 2009

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

2) COMISSÃO DE JURISTAS COM A FINALIDADE DE
ELABORAR PROJETO DE CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Finalidade: Elaborar, no prazo de 180 dias, projeto de Código de Processo Penal. 

(Requerimento nº 227, de 2008, aprovado em 25.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 751, de 2008, aprovado em 10.06.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 794, de 2008, aprovado em 18.06.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.602, de 2008, aprovado em 9.12.2008)

Número de membros: 9

COORDENADOR:  Hamilton Carvalhido  
RELATOR-GERAL:  Eugenio Pacelli de Oliveira  

Leitura: 25/03/2008
Designação: 01/07/2008
Prazo final: 20/02/2009

Prazo final prorrogado: 02/09/2009

MEMBROS

Antonio Corrêa 

Antonio Magalhães Gomes Filho 

Eugenio Pacelli de Oliveira 

Fabiano Augusto Martins Silveira 

Félix Valois Coelho Júnior 

Hamilton Carvalhido 

Jacinto Nelson de Miranda Coutinho 

Sandro Torres Avelar 

Tito Souza do Amaral 
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3) COMISSÃO TEMPORÁRIA - RISCO AMBIENTAL
EM MUNICÍPIOS RELACIONADOS PELO INPE

Finalidade: Destinada a verificar, no prazo de doze meses, o risco ambiental em que vivem Municípios
relacionados pelo Instituto Nacional de Pesquisa - INPE em seu "Mapa do desmatamento". Em aditamento
pelo Requerimento nº 495, de 2008, a Comissão passa a analisar 36 municípios em conformidade com o
INPE em seu "Mapa de desmatamento". 

(Requerimento nº 193, de 2008, aprovado em 25.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.692, de 2008, aprovado em 18.12.2008)

Número de membros: 5  titulares e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Jayme Campos
VICE-PRESIDENTE:  Senador João Pedro

RELATOR:  Senador Flexa Ribeiro
Leitura: 25/03/2008

Instalação: 10/04/2008
Prazo final: 22/12/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Jayme Campos   (DEM)

Senador Flexa Ribeiro   (PSDB)

1. Senador Gilberto Goellner   (DEM)

2. Senador Mário Couto   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB )
Senador João Pedro   (PT) 1. Senadora Serys Slhessarenko   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Valdir Raupp   (PMDB) 1. Senador Leomar Quintanilha   (PMDB)

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti 1. Senador Romeu Tuma 
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4) COMISSÃO TEMPORÁRIA - TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
Finalidade: Acompanhar todos os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos referentes às obras
do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional
(Transposição do Rio São Francisco), bem como o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco. 

(Requerimento nº 115, de 2008, aprovado em 02.07.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.691, de 2008, aprovado em 18.12.2008)

Número de membros: 5  titulares e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena  
VICE-PRESIDENTE:  Senador Gim Argello  

RELATOR:  Senadora Rosalba Ciarlini  
Leitura: 02/07/2008

Designação: 26/08/2008
Instalação: 27/08/2008

Prazo final: 22/12/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM)

Senador Cícero Lucena   (PSDB)

1. Senador Efraim Morais   (DEM)

2. Senador Tasso Jereissati   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB )
Senador Inácio Arruda   (PC DO B) 1. Senador Eduardo Suplicy   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO    (1) 1. Senador Almeida Lima   (PMDB)

PTB
Senador Roberto Cavalcanti   (PRB)   (2,3) 1. Senador João Vicente Claudino 

 
Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
2. Em 12.03.2009, o PTB cede a vaga de titular ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 092/2009-GLPTB/SF).
3. Em 12.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular em vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo pelo PTB na Comissão (Of.
nº 055/2009-GLDBAG).
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 COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA
CRISE FINANCEIRA E DA EMPREGABILIDADE

(Ato do Presidente nº 16, de 2009)
(publicado no DSF de 14.02.2009)

Número de membros: 5
PRESIDENTE:  Senador Francisco Dornelles

Instalação: 03/03/2009

MEMBROS
Senador Pedro Simon   (PMDB)

Senador Francisco Dornelles   (PP)

Senador Marco Maciel   (DEM)

Senador Tasso Jereissati   (PSDB)

Senador Aloizio Mercadante   (PT)

Secretário(a): Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone(s): 3303.4638

E-mail: dirceuv@senado.gov.br
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS  - CAE
Número de membros: 27 titulares  e 27 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Garibaldi Alves Filho  (PMDB-RN)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Delcídio Amaral  (PT-MS)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (6)

Eduardo Suplicy   (PT) (29)

Delcídio Amaral   (PT) (37)

Aloizio Mercadante   (PT) (32)

Tião Viana   (PT) (31)

Marcelo Crivella   (PRB) (30)

Inácio Arruda   (PC DO B) (34)

César Borges   (PR) (40)

 1.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (28)

 2.  Renato Casagrande   (PSB) (39)

 3.  João Pedro   (PT) (11,35)

 4.  Ideli Salvatti   (PT) (36)

 5.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (38,72)

 6.  Expedito Júnior   (PR) (4,33)

 7.  João Ribeiro   (PR) (41)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (57,66)

Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (55,68)

Gerson Camata   (PMDB) (54,71)

Valdir Raupp   (PMDB) (61)

Neuto De Conto   (PMDB) (8,15,63,65)

Pedro Simon   (PMDB) (60,62)

VAGO (64)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (53,67)

 2.  Gilvam Borges   (PMDB) (56,59)

 3.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (3,69)

 4.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (2,69)

 5.  Lobão Filho   (PMDB) (9,58,70)

 6.  Paulo Duque   (PMDB) (1,69)

 7.  VAGO (64)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Eliseu Resende   (DEM) (50)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (18,46)

Efraim Morais   (DEM) (52)

Raimundo Colombo   (DEM) (49)

Adelmir Santana   (DEM) (14,16,42)

Jayme Campos   (DEM) (13,43)

Cícero Lucena   (PSDB) (26)

João Tenório   (PSDB) (27)

Arthur Virgílio   (PSDB) (26,74)

Tasso Jereissati   (PSDB) (26)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (46)

 2.  Demóstenes Torres   (DEM) (17,47)

 3.  Heráclito Fortes   (DEM) (44)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (46)

 5.  Kátia Abreu   (DEM) (48)

 6.  José Agripino   (DEM) (5,45)

 7.  Alvaro Dias   (PSDB) (25)

 8.  Sérgio Guerra   (PSDB) (19,23,73)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (22)

 10.  Papaléo Paes   (PSDB) (24)

PTB (7)

João Vicente Claudino (51)

Gim Argello (51)

 1.  Sérgio Zambiasi (12,51)

 2.  Fernando Collor (51)
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PDT
Osmar Dias    (21)  1.  Jefferson Praia    (10,20)

Notas:
1. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
2. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
3. Em 04/03/2009, o Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
4. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
5. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 114/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão em virtude de o Senador Edison Lobão encontrar-se afastado do
exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia. (Of. 142/2008 - GLPMDB).
10. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/08-LPDT).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 66/2008-GLDBAG).
12. Em 23.06.2008, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 18/2008/GLPTB), em vaga anteriormente
pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo. O Senador Paulo Paim deixou de compor a Comissão, como membro suplente do Bloco de Apoio ao
Governo (Of. nº 069/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 362/2008).
16. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
17. Em 25/11/2008, o Senador Heráclito Fortes é designado suplente do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Júnior, que
assume a titularidade (Of. 119/08-GLDEM).
18. Em 25/11/2008, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado titular do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes, que assume
a suplência (Of. 119/08-GLDEM).
19. Em 26/11/2008, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of.
136/08-GLPSDB).
20. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
23. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
24. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
25. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
26. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena, Sérgio Guerra e Tasso Jereissati tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 023/09-GLPSDB).
27. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
28. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Flávio Arns.
29. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
30. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
31. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
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32. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Delcídio Amaral.
33. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
34. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
35. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Marina Silva.
36. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
37. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
38. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
39. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Ideli Salvatti.
40. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
41. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
42. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
43. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
44. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
45. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
46. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior, como titular, e os Senadores Gilberto Goellner e Rosalba Ciarlini, como suplentes, tiveram as suas
indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do DEM (Of. nº 012/09-GLDEM).
47. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Heráclito Fortes.
48. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
49. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
50. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
51. Em 17.02.2009, os Senadores João Vicente Claudino e Gim Argelo tiveram suas indicações como titulares, e o Senador Sérgio Zambiasi, como
suplente, ratificadas pela Liderança do PTB. O Senador Fernando Collor foi designado como membro suplente (Of. nº 025/09-GLPTB).
52. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
53. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
54. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF. GLPMDB
nº 022/2009).
55. Em 04/03/2009, o Senador Garibaldi Alves Filho teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
56. Em 04/03/2009, o Senador Gilvam Borges teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
57. Em 04/03/2009, o Senador Francisco Dornelles teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
58. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
59. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
60. Em 04/03/2009, o Senador Pedro Simon teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
61. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
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62. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 022/2009).
63. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
64. Em 02.03.20090, vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
65. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
66. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
67. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
68. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
69. Em 02.03.2009, os Senadores Wellington Salgado, Leomar Quintanilha e Paulo Duque tiveram suas indicações como suplentes da Comissão
ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
70. Em 04/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
71. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 47/2009 - GLPMDB).
72. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns (Of. 42/2009 -
GLDBAG).
73. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
titularidade (Of. 55/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
suplência (Of. 55/09-GLPSDB).

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n° 19 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-4605 e 33113516
Fax: 3311-4344

E-mail: scomcae@senado.gov.br
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1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local. 

Número de membros: 9 titulares  e 9 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (3)

Antonio Carlos Valadares   (PSB)

VAGO (6)

Expedito Júnior   (PR)

 1.  Delcídio Amaral   (PT)

 2.  VAGO (9)

 3.  João Vicente Claudino   (PTB)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp   (PMDB)

VAGO (4)

 1.  Mão Santa   (PMDB)

 2.  Renato Casagrande   (PSB) (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Rosalba Ciarlini   (DEM)

Raimundo Colombo   (DEM) (7)

Sérgio Guerra   (PSDB)

 1.  VAGO (5)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

 3.  VAGO (8)

PDT PSDB PMDB (1)

Cícero Lucena   (PSDB)  1.

Notas:
1. Vaga compartilhada entre PMDB, PSDB e PDT.
2. Vaga do PMDB cedida ao PSB
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jonas Pinheiro.
6. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Vago em virtude de o Senador Eduardo Azeredo ter sido substituído pelo Senadora Lúcia Vânia na Comissão de Assuntos Econômicos (Ofício nº
129/08-GLPSDB).
9. Vago em 17.02.09 em virtude de a Senadora não pertencer mais à Comissão.

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516

Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br
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1.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - PREVIDÊNCIA SOCIAL
Finalidade: Debater e examinar a situação da Previdência Social 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516

Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

1.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - REFORMA TRIBUTÁRIA
Finalidade: Avaliar a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional na forma do inciso XV do art. 52 da
Constituição Federal, assim como tratar de matérias referentes à Reforma Tributária 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

RELATOR:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (3)

Eduardo Suplicy   (PT)

VAGO (5)

 1.  Renato Casagrande   (PSB)

 2.  Ideli Salvatti   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Mão Santa   (PMDB)

Neuto De Conto   (PMDB)

 1.

 2.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Raimundo Colombo   (DEM) (4)

Osmar Dias   (PDT) (1)

Tasso Jereissati   (PSDB)

 1.  João Tenório   (PSDB) (2)

 2.  Cícero Lucena   (PSDB) (2)

 3.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

Notas:
1. Vaga cedida ao PDT
2. Vaga cedida ao PSDB
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de o Senador não pertencer mais à Comissão.

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516

Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br



130 terça-feira 31 ORDEM DO DIA março de 2009

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

1.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - REGULAMENTAÇÃO DOS MARCOS
REGULATÓRIOS

Finalidade: Debater e estudar a regulamentação dos Marcos Regulatórios nos diversos setores de
atividades que compreendem serviços concedidos pelo Governo, como telecomunicações, aviação civil,
rodovias, saneamento, ferrovias, portos, mercado de gás natural, geração de energia elétrica, parcerias
público-privadas, etc. 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO  
VICE-PRESIDENTE:  VAGO  

RELATOR:  VAGO  

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB )  (1)

Delcídio Amaral   (PT)

Inácio Arruda   (PC DO B)

 1.  VAGO    (5)

 2.  Renato Casagrande   (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp   (PMDB)

VAGO    (2)

 1.  Romero Jucá   (PMDB)

 2.  Valter Pereira   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO    (3,4)

Eliseu Resende   (DEM)

Sérgio Guerra   (PSDB)

 1.  José Agripino   (DEM)

 2.  VAGO    (5)

 3.  Tasso Jereissati   (PSDB)

 
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
3. Vago, em virtude de a Senadora Kátia Abreu encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de
30.6.2008 a 28.10.2008, e ter sido substituída pelo Senador Marco Antônio Costa, na Comissão de Assuntos Econômicos. (Of. nº 62/08-GLDEM)
4. A Senadora Kátia Abreu retornou ao mandato em 29.10.2008. Aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516

Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br
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2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS  - CAS
Número de membros: 21 titulares  e 21 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Rosalba Ciarlini  (DEM-RN)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Paulo Paim  (PT-RS)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (5)

Flávio Arns   (PT) (3,17,26)

Augusto Botelho   (PT) (35)

Paulo Paim   (PT) (36)

Marcelo Crivella   (PRB) (34)

Expedito Júnior   (PR) (29)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (27,60)

Renato Casagrande   (PSB) (27,59,64)

 1.  Fátima Cleide   (PT) (32)

 2.  César Borges   (PR) (31)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (33)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (1,2,13)

 5.  Ideli Salvatti   (PT) (28,30)

 6.  VAGO (27)

 7.  José Nery   (PSOL) (27,62,63)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (56,67)

Gilvam Borges   (PMDB) (9,52)

Paulo Duque   (PMDB) (6,49)

Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (51)

Mão Santa   (PMDB) (48)

 1.  Lobão Filho   (PMDB) (50)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (57)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (54)

 4.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (53)

 5.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (55)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Adelmir Santana   (DEM) (40)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (39)

Efraim Morais   (DEM) (12,15,42)

Raimundo Colombo   (DEM) (46)

Lúcia Vânia   (PSDB) (21,44)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (20,65)

Papaléo Paes   (PSDB) (24)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (38)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (37)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (10,41)

 4.  José Agripino   (DEM) (4,43)

 5.  Marisa Serrano   (PSDB) (25,66)

 6.  João Tenório   (PSDB) (23)

 7.  Sérgio Guerra   (PSDB) (22,45)

PTB (8)

Mozarildo Cavalcanti (7,11,58)  1.  Gim Argello (14,16,61)

PDT
João Durval (19,47)  1.  VAGO (18)

Notas:
1. O Senador Fernando Collor encontra-se licenciado, nos termos do Requerimento nº 968, de 2007, aprovado em 27/08/2007.
2. Em 04/09/2007, o Senador Euclydes Mello é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Fernando
Collor (Of. 141/2007-GLDBAG).
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
5. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
6. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
7. Em 23/04/2008, o Senador Gim Argello deixa de integrar a Comissão (Of. 73/2008-GLPTB).
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8. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
9. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
10. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
11. Em 02/07/2008, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado Titular do PTB, na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Gim Argello (Of.
111/2008-GLPTB).
12. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
13. Vago, em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em
28.12.2007.
14. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 145/2008/GLPTB).
15. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
16. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
17. Vago em virtude de a Senadora Patrícia Saboya ter sido indicada na Comissão pelo PDT, em 11.02.2009, como membro titular.
18. Em 11.02.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
19. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
João Durval.
20. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
21. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
22. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
23. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
24. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 022/09-GLPSDB).
25. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
26. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG.
27. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 ¿ GLDBAG).
28. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
29. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
30. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
31. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
32. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
33. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
34. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
35. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
36. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
37. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
38. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
39. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
40. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
41. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Raimundo Colombo.
42. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
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43. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
44. Em 17.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 41/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
45. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 39/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
46. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Rosalba Ciarlini.
47. Em 19.02.2009, o Senador João Durval é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. 14/09 - GLPDT).
48. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão(OF. GLPMDB nº 34/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 34/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
58. Em 04.03.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PTB (Of. nº
068/2009-GLPTB).
59. Em 04.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
60. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Tião Viana (Of. 40/2009 -
GLDBAG).
61. Em 05/03/2009, o Senador Gim Argello é designado Suplente do PTB na Comissão (Of. 85/2009 - GLPTB).
62. Em 10.03.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede a vaga de suplente ao Partido Socialismo e Liberdade ¿ PSOL (Of. nº 047/2009-GLDBAG).
63. Em 10.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida ao PSOL pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of.
GSNJ nº 135/2009).
64. Em 04.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 051/2009-GLDBAG).
65. Em 24.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
062/09-GLPSDB).
66. Em 24.03.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of.
nº 062/09-GLPSDB).
67. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 11:30HS - Plenário n.º 09 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-3515
Fax: 3311-3652

E-mail: scomcas@senado.gov.br
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2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO  
VICE-PRESIDENTE:  VAGO  

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB )  (1)

Flávio Arns   (PT)

Paulo Paim   (PT)

 1.  Fátima Cleide   (PT)

 2.   

Maioria (PMDB, PP) e PDT
VAGO    (2)  1.   

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Rosalba Ciarlini   (DEM)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 

 

 1.  Papaléo Paes   (PSDB)

 2.  Marisa Serrano   (PSDB)

 
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515

Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA DA
SAÚDE

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (1)

Augusto Botelho   (PT)

Flávio Arns   (PT)

 1.  VAGO (3)

 2.

Maioria (PMDB, PP) e PDT
João Durval   (PDT)  1.  Adelmir Santana   (DEM) (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Rosalba Ciarlini   (DEM)

Papaléo Paes   (PSDB)

 1.  VAGO (3)

 2.  VAGO (3)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vaga cedida pelo PDT ao DEM.
3. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515

Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br

2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DO EMPREGO E DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515

Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA  - CCJ
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Demóstenes Torres  (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Wellington Salgado de Oliveira  (PMDB-MG)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (6)

Marina Silva   (PT) (37,71)

Aloizio Mercadante   (PT) (10,39)

Eduardo Suplicy   (PT) (37)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (35)

Ideli Salvatti   (PT) (37)

Expedito Júnior   (PR) (31,52)

 1.  Renato Casagrande   (PSB) (17,32)

 2.  Augusto Botelho   (PT) (1,15,17,36)

 3.  Marcelo Crivella   (PRB) (33)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (16,17,34,74)

 5.  César Borges   (PR) (30,52)

 6.  Serys Slhessarenko   (PT) (19,38,77)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (54,63)

Almeida Lima   (PMDB) (58,63)

Gilvam Borges   (PMDB) (59,63)

Francisco Dornelles   (PP) (62,63)

Valter Pereira   (PMDB) (2,63)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (9,18,56,68)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (55,64)

 2.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (61,67)

 3.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (60,66,78)

 4.  Lobão Filho   (PMDB) (5,69,76)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (40,57,65)

 6.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,63)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Kátia Abreu   (DEM) (45)

Demóstenes Torres   (DEM) (42)

Jayme Campos   (DEM) (51)

Marco Maciel   (DEM) (14,20)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (44)

Alvaro Dias   (PSDB) (25,72)

Sérgio Guerra   (PSDB) (29,75)

Lúcia Vânia   (PSDB) (25)

Tasso Jereissati   (PSDB) (25)

 1.  Efraim Morais   (DEM) (50)

 2.  Adelmir Santana   (DEM) (49)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM) (43)

 4.  José Agripino   (DEM) (4,47)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (8,21,46)

 6.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (26)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (24)

 8.  Arthur Virgílio   (PSDB) (27,70)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (28,73)

PTB (7)

Romeu Tuma (48)  1.  Gim Argello (41)

PDT
Osmar Dias (12,13,23)  1.  Patrícia Saboya (11,22,53)

Notas:
1. Em 07/08/2007, o Senador Marcelo Crivella é designado quarto suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Inácio Arruda (Of 131/2007-GLDBAG).
2. O Senador Valter Pereira teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco da Maioria (Of. 23/2009-GLPMDB).
3. O Senador Neuto De Conto teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
4. Vaga cedida pelo DEM ao PSDB.
5. O Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
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6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
9. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 112/08-GLPMDB).
10. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 59/2008 - GLDBAG).
11. Em 04.06.2008, o Senador Cristovam Buarque é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT), em substituição ao Senador Osmar
Dias.
12. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
13. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como Titular na Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. 15/09-GLPDT).
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 06.08.2008, o Senador Francisco Dornelles é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (Ofício nº 081/2008-GLDBAR).
16. Em 13.08.2008, o Senador Expedito Júnior é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Ofício nº 083/2008-GLDBAG).
17. Em 13.08.2008, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
083/2008-GLDBAG).
18. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 354/2008).
19. Em 28.10.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José Nery
(Ofício nº 096/2008-GLDBAG).
20. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
21. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
22. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 04/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
23. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 04/09-GLPDT).
24. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
25. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio, Lúcia Vânia e Tasso Jereissatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 024/09-GLPSDB).
26. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
27. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
28. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
29. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
30. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Magno Malta.
31. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
32. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
33. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador César Borges.
34. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
35. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
36. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Francisco Dornelles.
37. Em 16.02.2009, os Senadores Eduardo Suplicy, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
38. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
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39. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
40. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
41. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti.
42. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Marco Maciel.
43. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador José Agripino.
44. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
45. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
46. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
47. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
48. Em 17.02.2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Epitácio Cafeteira.
49. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
50. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
51. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
52. Em 17.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 21/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges, que passa à suplência, em substituição ao Senador João Ribeiro.
53. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of. 15/09 -
GLPDT).
54. Em 02/03/2009, o Senador Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of.
23/2009-GLPMDB).
55. Em 02/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney
(Of. 23/2009-GLPMDB).
56. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
23/2009-GLPMDB).
57. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
58. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (Of.
23/2009-GLPMDB).
59. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
23/2009-GLPMDB).
60. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (Of. 23/2009-GLPMDB).
61. Em 02/03/2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado
de Oliveira (Of. 23/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima (Of.
23/2009-GLPMDB).
63. Em 04.03.2009, os Senadores Pedro Simon, Almeida Lima, Gilvam Borges, Francisco Dornelles e Valter Pereira, como titulares, e o Senador Neuto
De Conto, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do PMDB (Of. nº 048/2009-GLPMDB).
64. Em 04.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
65. Em 04.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
66. Em 04.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
Júnior (Of. nº 48/2009-GLPMDB).
67. Em 04.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
68. Em 04.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of. nº
48/2009-GLPMDB).
69. Em 04.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
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70. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
53/09-GLPSDB).
71. Em 10.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Serys
Slhessarenko (Of. nº 052/2009-GLDBAG).
72. Em 10/03/2009, o Senador Alvaro Dias é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. 52/09-GLPSDB).
73. Em 10/03/2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
titularidade (Of. 51/09-GLPSDB).
74. Em 10.03.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 053/2009-GLDBAG).
75. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro, que passa à suplência
(Of. 51/09-GLPSDB).
76. Em 04.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. nº 68/2009-GLPMDB).
77. Em 16.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. nº 056/2009-GLDBAG).
78. Em 19/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros (Of.
GLPMDB 075/2009).

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n.º 3 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-3972
Fax: 3311-4315

E-mail: scomccj@senado.gov.br

3.1) SUBCOMISSÃO - IMAGEM E PRERROGATIVAS PARLAMENTARES
Finalidade: Assessorar a Presidência do Senado em casos que envolvam a imagem e as prerrogativas dos
parlamentares e da própria instituição parlamentar. 

Número de membros: 5 titulares

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3311-3972

Fax: 3311-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br

3.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3311-3972

Fax: 3311-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  - CE
Número de membros: 27 titulares  e 27 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Flávio Arns  (PT-PR)
VICE-PRESIDENTE:  Senadora Lúcia Vânia  (PSDB-GO)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (3)

Flávio Arns   (PT) (35)

Augusto Botelho   (PT) (35)

Fátima Cleide   (PT) (35)

Paulo Paim   (PT) (35,44,65)

Inácio Arruda   (PC DO B) (32)

Marina Silva   (PT) (33)

Expedito Júnior   (PR) (30)

 1.  João Pedro   (PT) (1,38)

 2.  Ideli Salvatti   (PT) (37)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (12,31)

 4.  José Nery   (PSOL) (36)

 5.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (34,66)

 6.  VAGO (34)

 7.  VAGO (34)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB) (57)

VAGO (8,16,63,69)

Gilvam Borges   (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (61)

Gerson Camata   (PMDB) (60)

Francisco Dornelles   (PP) (5,9,54)

VAGO (56,64)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (59)

 2.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (59)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (59)

 4.  Neuto De Conto   (PMDB) (62)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (55)

 6.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (15,17,58)

 7.  Lobão Filho   (PMDB) (53)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Raimundo Colombo   (DEM) (4,45)

Marco Maciel   (DEM) (50)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (6,19,49)

Heráclito Fortes   (DEM) (41)

José Agripino   (DEM) (13,51)

Adelmir Santana   (DEM) (43)

Alvaro Dias   (PSDB) (24)

Cícero Lucena   (PSDB) (23)

Lúcia Vânia   (PSDB) (29,68)

Marisa Serrano   (PSDB) (25)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (39)

 2.  Kátia Abreu   (DEM) (11,47)

 3.  Jayme Campos   (DEM) (48)

 4.  Efraim Morais   (DEM) (40)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (14,18,52)

 6.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (2,46)

 7.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (26,67)

 8.  Marconi Perillo   (PSDB) (27)

 9.  Papaléo Paes   (PSDB) (28)

 10.  Sérgio Guerra   (PSDB) (22)

PTB
Sérgio Zambiasi (7,42)

Romeu Tuma (42)

 1.  João Vicente Claudino (42)

 2.  Mozarildo Cavalcanti (42)

PDT
Cristovam Buarque (20)  1.  Jefferson Praia (10,21)

Notas:
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1. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
5. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 07/04/2008, a Presidência designa o Senador Sérgio Zambiasi como membro titular da Comissão (Of. nº 18, de 2008, da Liderança do PTB).
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 110/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 143/2008 - GLPMDB).
10. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
11. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 64/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se encontra licenciada,
nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 220/2008).
16. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 363/2008).
17. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
18. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
19. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
20. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
05/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/2009-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
23. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
24. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
25. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
26. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia Dias é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
27. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
28. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
29. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Papaléo Paes.
30. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
31. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
32. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Ideli Salvatti.
33. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
34. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 ¿ GLDBAG).
35. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Augusto Botelho, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
36. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
37. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
38. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
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39. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Adelmir Santana.
40. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
41. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
42. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma foram designados, como titular, João Vicente Claudino e Mozarildo Cavalcanti, como suplentes, e o
Senador Sérgio Zambiasi teve sua indicação como titular confirmada pela Liderança do PTB (Of. nº 029/09-GLPTB).
43. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
44. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Paulo Paim como membro titular na Comissão (Of.
nº 22/09-GLDBAG).
45. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
46. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
47. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
48. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
49. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
50. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
51. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
52. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
53. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
58. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 28/2009).
59. Em 02.03.2009, os Senadores Romero Jucá, Leomar Quintanilha e Pedro Simon tiveram suas indicações como suplentes da Comissão ratificadas pela
Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 28/2009).
60. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
61. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
62. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
63. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
64. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
65. Em 04.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 028/2009-GLDBAG).
66. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 41/2009 - GLDBAG).
67. Em 10.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia, que passa à
titularidade (Of. 49/09 - GLPSDB).
68. Em 10.03.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo, que passa à
suplência (Of. 49/09 - GLPSDB).
69. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
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4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E COMUNICAÇÃO
SOCIAL

Número de membros: 12 titulares  e 12 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (2)

VAGO (7)

Flávio Arns   (PT)

Sérgio Zambiasi   (PTB)

 1.  VAGO (7)

 2.  Ideli Salvatti   (PT)

 3.  VAGO (7)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (3)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

Paulo Duque   (PMDB)

 1.  VAGO (7)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB)

 3.  Valter Pereira   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (4)

Romeu Tuma   (PTB)

Rosalba Ciarlini   (DEM)

Marisa Serrano   (PSDB)

Marconi Perillo   (PSDB)

 1.  VAGO (1,6)

 2.  Marco Maciel   (DEM)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM) (5)

 4.  Eduardo Azeredo   (PSDB)

 5.  VAGO (7)

PDT
VAGO (7)  1.  Cristovam Buarque 

Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (Of. 30/2008-GLDEM e
Req. nº 1.135/2009).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
4. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
5. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
6. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498

Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br
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4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Número de membros: 9 titulares  e 9 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498

Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498

Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498

Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br
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5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO
CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  - CMA

Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena  (PSDB-PB)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (2)

Renato Casagrande   (PSB) (26)

Marina Silva   (PT) (7,26)

João Pedro   (PT) (20)

João Ribeiro   (PR) (23)

 1.  Fátima Cleide   (PT) (22)

 2.  César Borges   (PR) (24)

 3.  Inácio Arruda   (PC DO B) (25)

 4.  Delcídio Amaral   (PT) (21)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB) (38)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (38)

Gilvam Borges   (PMDB) (39)

Valter Pereira   (PMDB) (38)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (38)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (5,11,40)

 3.  Almeida Lima   (PMDB) (38)

 4.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (38)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner   (DEM) (29)

Kátia Abreu   (DEM) (31)

Heráclito Fortes   (DEM) (33)

Eliseu Resende   (DEM) (32)

Arthur Virgílio   (PSDB) (10,19)

Cícero Lucena   (PSDB) (15)

Marisa Serrano   (PSDB) (16)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (34)

 2.  Raimundo Colombo   (DEM) (1,35)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (3,27)

 4.  Jayme Campos   (DEM) (9,30)

 5.  Alvaro Dias   (PSDB) (4,14)

 6.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (18)

 7.  Mário Couto   (PSDB) (17)

PTB
Gim Argello (6,28)  1.  Sérgio Zambiasi (28)

PDT
Jefferson Praia (8,13,36,41)  1.  Cristovam Buarque (12,37,42)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 15/04/2008, o Senador Papaléo Paes é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. 50/2008 -
GLPSDB).
5. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 121/08-GLPMDB).
6. Em 22/04/2008, o Senador Gim Argello é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 71/2008-GLPTB).
7. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 58/2008 - GLDBAG).
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 06/08-LPDT).
9. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
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10. Em 05.08.2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador
Mário Couto (Ofício nº 102/08 - GLPSDB).
11. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 361/2008).
12. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 06/2009-GLPDT).
13. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 06/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Papaléo Paes.
15. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
16. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
18. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº
026/09-GLPSDB).
19. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
20. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
21. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
22. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
23. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
24. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
25. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
26. Em 16.02.2009, os Senadores Renato Casagrande e Marina Silva tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
27. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello foi confirmado, como titular, e o Senador Sérgio Zambiasi foi designado suplente, na Comissão, pela
Liderança do PTB (Of. nº 030/09-GLPTB).
29. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
30. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
31. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
32. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
33. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
34. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
35. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
36. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
17/09-GLPDT).
37. Em 19.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
17/09-GLPDT).
38. Em 02.03.2009, os Senadores Leomar Quintanilha, Wellington Salgado e Valter Pereira, como titulares, e os Senadores Romero Jucá, Almeida Lima e
Geraldo Mesquita, como suplentes da Comissão, tiveram suas indicações ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 30/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
40. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
41. Em 04.03.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
30/09-LPDT).
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42. Em 04.03.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
30/09-LPDT).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:30HS - Plenário nº 6 - ALA NILO COELHO

Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060

E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

5.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - AQUECIMENTO GLOBAL
Finalidade: Estudar as mudanças climáticas em conseqüência do aquecimento global 

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

RELATOR:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (1)

Renato Casagrande   (PSB)

Inácio Arruda   (PC DO B)

 1.  VAGO (4)

 2.  VAGO (4)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB)  1.  VAGO (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

VAGO (4)

VAGO (3)

 1.  Adelmir Santana   (DEM)

 2.  Marisa Serrano   (PSDB)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
3. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
4. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935

Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (2)

César Borges   (PR)

VAGO (8)

 1.  Inácio Arruda   (PC DO B)

 2.  VAGO (8)

Maioria ( PMDB, PP )
Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)  1.  VAGO (3,4,6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (1)

Cícero Lucena   (PSDB) (5,7)

 1.  Adelmir Santana   (DEM)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Em 13/05/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 27/08-CMA).
5. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
6. Vago em virtude do retorno do titular à Casa, Senador Gilvam Borges, em 25.08.2008 (Of. nº 073/2008 - GSGB).
7. Em 05/11/2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB na Subcomissão (Ofício nº 127/08-GLPSDB).
8. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935

Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - FÓRUM DAS ÁGUAS DAS AMÉRICAS E FÓRUM
MUNDIAL DA ÁGUA

Finalidade: Participar e Acompanhar as atividades do Fórum das Águas das Américas, a realizar-se no
Brasil, e do V Fórum Mundial da Água, que acontecerá em Istambul, Turquia, em março de 2009. 

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO  
VICE-PRESIDENTE:  VAGO  

RELATOR:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB )

Marina Silva   (PT)   (1)

Renato Casagrande   (PSB)

 1.  Fátima Cleide   (PT)

 2.  César Borges   (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB)  1.  Almeida Lima   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Marisa Serrano   (PSDB)

Gilberto Goellner   (DEM)

 1.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

 2.  Adelmir Santana   (DEM)

 
Notas:
1. Em 18.06.2008, a Senadora Marina Silva é designada titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão(Of. Nº 57/2008-CMA).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935

Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A CRISE AMBIENTAL NA
AMAZÔNIA

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

RELATOR:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB )

Renato Casagrande   (PSB)

VAGO (1)

 1.  VAGO (5)

 2.  VAGO (5)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB)  1.  VAGO (2,4)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Flexa Ribeiro   (PSDB)

Gilberto Goellner   (DEM)

 1.  VAGO (3)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB)

Notas:
1. O Senador Sibá Machado deixou o exercício do mandato em 14.05.2008, em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
2. Em 18/06/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 58/2008-CMA).
3. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
4. Vago em virtude do retorno do titular à Casa, Senador Gilvam Borges, em 25.08.2008 (Of. nº 073/2008 - GSGB).
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935

Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA  - CDH
Número de membros: 19 titulares  e 19 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Cristovam Buarque  (PDT-DF)
VICE-PRESIDENTE:  Senador José Nery  (PSOL-PA)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB )  (6)

Flávio Arns   (PT)   (22)

Fátima Cleide   (PT)   (22)

Paulo Paim   (PT)   (22)

Magno Malta   (PR)   (2,23)

José Nery   (PSOL)   (21)

 1.  João Pedro   (PT)   (19)

 2.  Serys Slhessarenko   (PT)   (20)

 3.  Marcelo Crivella   (PRB)   (11,24,29)

 4.  VAGO    (24)

 5.  VAGO    (24)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO    (38,44)

Gerson Camata   (PMDB)   (37)

VAGO    (33,43)

Gilvam Borges   (PMDB)   (36)

Paulo Duque   (PMDB)   (10,12,42)

 1.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)   (40)

 2.  Romero Jucá   (PMDB)   (39)

 3.  Valter Pereira   (PMDB)   (41)

 4.  Mão Santa   (PMDB)   (35)

 5.  Leomar Quintanilha   (PMDB)   (34)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
José Agripino   (DEM)   (3,32)

Rosalba Ciarlini   (DEM)   (26)

Eliseu Resende   (DEM)   (4,30)

Gilberto Goellner   (DEM)   (8)

Arthur Virgílio   (PSDB)   (18)

Cícero Lucena   (PSDB)   (18)

VAGO    (1,5)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM)   (28)

 2.  Jayme Campos   (DEM)   (27)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM)   (31)

 4.  Adelmir Santana   (DEM)   (9,13,25)

 5.  Lúcia Vânia   (PSDB)   (16)

 6.  Mário Couto   (PSDB)   (17)

 7.  Papaléo Paes   (PSDB)   (18)

PTB  (7)

  1.  Sérgio Zambiasi 

PDT
Cristovam Buarque    (14)  1.  Jefferson Praia    (15)

Notas:
1. Em virtude do retorno do titular, Senador Alvaro Dias.
2. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
3. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
5. Vaga cedida pelo PSDB ao PR.
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
9. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
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10. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 111/08-GLPMDB).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 65/2008-GLDBAG).
12. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 355/2008).
13. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
14. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
07/09-GLPDT).
15. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/2009-GLPDT).
16. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
17. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
18. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Cícero Lucena tiveram as suas indicações, como titulares, e o Senador Papaléo Paes, como suplente na
Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 027/09-GLPSDB).
19. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
20. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Eduardo Suplicy.
21. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
22. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
24. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 ¿ GLDBAG).
25. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
26. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
27. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
28. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
19/09-GLDBAG).
30. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
31. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
32. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borges.
33. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
34. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas
Vasconcelos (OF. GLPMDB nº 29/2009).
35. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
36. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
37. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
38. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(OF. GLPMDB nº 29/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
29/2009).
40. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
41. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
43. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
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44. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 12:00HS - Plenário nº 2 - ALA NILO COELHO

Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646

E-mail: scomcdh@senado.gov.br

6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (2)

Paulo Paim   (PT)

Serys Slhessarenko   (PT)

 1.  Flávio Arns   (PT)

 2.  VAGO (4)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB)

Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)

 1.  VAGO (3)

 2.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (1,5)

Heráclito Fortes   (DEM)

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.

 2.

 3.  Papaléo Paes   (PSDB)

Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of.
30/2008-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of. 111/2008-GLPMDB).
4. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
5. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

6.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

Prazo final:  22/03/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (3)

VAGO (6)

José Nery   (PSOL) (2)

 1.  Flávio Arns   (PT)

 2.  VAGO (6)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (6)  1.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (1,5)

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.  VAGO (4)

 2.  Cícero Lucena   (PSDB)

Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of.
30/2008-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. Vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao PSOL.
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
5. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
6. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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6.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO  
VICE-PRESIDENTE:  VAGO  

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB )

VAGO    (5)

Serys Slhessarenko   (PT)

 1.  Fátima Cleide   (PT)

 2.  VAGO    (2,5)

Maioria ( PMDB, PP )
Roseana Sarney   (PMDB)  1.   

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO    (3,4)

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.  VAGO    (1)

 2.   

 
Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertecer à Comissão.
2. A Senadora Patrícia Saboya integra a composição da Subcomissão em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo.
3. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of.
30/2008-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
4. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de as Senadoras não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL  - CRE
Número de membros: 19 titulares  e 19 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (9)

Eduardo Suplicy   (PT) (42)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (38,73)

João Ribeiro   (PR) (43,66)

João Pedro   (PT) (47)

Tião Viana   (PT) (41,58,70)

 1.  Flávio Arns   (PT) (40,72)

 2.  Marina Silva   (PT) (45)

 3.  Renato Casagrande   (PSB) (46,74)

 4.  Magno Malta   (PR) (44)

 5.  Augusto Botelho   (PT) (22,39,52,67)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (1)

Francisco Dornelles   (PP) (62)

Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (64)

Romero Jucá   (PMDB) (3,69,75)

Paulo Duque   (PMDB) (4)

 1.  Almeida Lima   (PMDB) (5,65)

 2.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (6)

 3.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (2)

 4.  Valdir Raupp   (PMDB) (19,24,63)

 5.  Gilvam Borges   (PMDB) (10,21,61)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Efraim Morais   (DEM) (50)

Demóstenes Torres   (DEM) (49)

Marco Maciel   (DEM) (18,29,48)

Heráclito Fortes   (DEM) (8,56)

João Tenório   (PSDB) (33,68)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (33)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (34)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (11,55)

 2.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (7,57)

 3.  José Agripino   (DEM) (23,27,53)

 4.  Kátia Abreu   (DEM) (54)

 5.  Alvaro Dias   (PSDB) (36)

 6.  Arthur Virgílio   (PSDB) (17,37,71)

 7.  Tasso Jereissati   (PSDB) (35)

PTB (12)

Fernando Collor (13,14,15,16,25,26,28,30,51)  1.  Mozarildo Cavalcanti (51)

PDT
Patrícia Saboya (31,60)  1.  Cristovam Buarque (20,32,59)

Notas:
1. O Senador Pedro Simon teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
2. O Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
3. O Senador Jarbas Vasconcelos teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
4. O Senador Paulo Duque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
5. Em 22.08.2007, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 362/2007).
6. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
7. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007 (DSF
2.10.2007).
8. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
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9. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
10. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
11. Vaga cedida temporariamente ao PSOL, conforme Ofício nº 10/2008-DEM (DSF 14.02.2008).
12. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
13. Senador Euclydes Mello comunica filiação ao PRB, em 1ª/10/2007, Of. nº 041/2007 (DSF 10.10.2007).
14. Em 05.09.2007, o Senador Euclydes Mello é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Fernando Collor (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
15. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
16. Em 14/02/2008, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 15/2008-GLPTB).
17. Em 24/03/2008, o Senador Tasso Jereissati é designado Suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/08 - GLPSDB).
18. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
19. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado,
nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 122/08-GLPMDB).
20. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 09/08-LPDT).
21. Em 05.06.2008, o Senador Valdir Raupp é designado suplente do PMDB e do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 168/2008).
22. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão, em substituição à Senadora Fátima
Cleide (Of. 67/2008 - GLDBAG).
23. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos
do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
24. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 360/2008).
25. Senador Fernando Collor encontra-se licenciado do exercício do mandato a partir de 10.09.2008, pelo prazo de 123 dias (Requerimento nº 1094, de
2008).
26. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Fernando Collor (Of. nº
140/2008-GLPTB).
27. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
28. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
29. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
30. Em 03/02/2009, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 2/2009-GLPTB).
31. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
08/09-GLPDT).
32. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 08/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Jefferson Praia.
33. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Eduardo Azeredo tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
PSDB (Of. nº 028/09-GLPSDB).
34. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
35. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
36. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
37. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
38. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Marcelo Crivella.
39. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
40. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
41. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
42. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
43. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
44. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
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45. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
46. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Augusto Botelho.
47. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
48. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
49. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
50. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
51. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor foi confirmado, como titular, e o Senador Mozarildo Cavalcanti, designado como suplentes, pela
Liderança do PTB (Of. nº 032/09-GLPTB).
52. Em 17.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
53. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
54. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
55. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Nery.
56. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
57. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borge.
58. Em 17.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Tião Viana.
59. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of.
19/09-GLPDT).
60. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
19/09-GLPDT).
61. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (Of.
24/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of.
24/2009-GLPMDB).
63. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
24/2009-GLPMDB).
64. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima
(Of. 24/2009-GLPMDB).
65. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. 24/2009-GLPMDB).
66. Em 03.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Aloizio
Mercadante (Of. nº 029/09-GLDBAG).
67. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Tião Viana (Of. nº 026/09-GLDBAG).
68. Em 03.03.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. nº
47/09-GLPSDB).
69. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
70. Em 03.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Augusto
Botelho (Of. nº 026/09-GLDBAG).
71. Em 03.03.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório (Of. nº
47/09-GLPSDB).
72. Em 03.03.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Of. nº 029/09-GLDBAG).
73. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Renato Casagrande (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
74. Em 10.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Antonio Carlos Valadares (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
75. Em 10.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 063/2009).
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7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496

Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (2)

VAGO (3,4,6)

João Ribeiro   (PR)

 1.  VAGO (7)

 2.  Augusto Botelho   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Mão Santa   (PMDB)  1.  Valdir Raupp   (PMDB)

 2.  Leomar Quintanilha   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (1)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 2.  VAGO (7)

PDT
Cristovam Buarque  1.  VAGO (5)

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertencer à Comissão.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
4. Em 21.02.2008, o Senador Fernando Collor é designado membro titular na Subcomissão (Of. nº 008/2008-CRE).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
6. Vago em razão da substituição do Senador Fernando Collor pela Senadora Ada Mello na CRE, em 07.10.2008 (Of. Nº 140/2008-GLPTB).
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496

Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (2)

VAGO (1,4)  1.  VAGO (5)

Maioria ( PMDB, PP )
Paulo Duque   (PMDB)  1.  Pedro Simon   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (5)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Marco Maciel   (DEM)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

PDT
VAGO (3)  1.

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador Fernando Collor encontrar-se licenciado, nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, no período de
30.08.2007 a 27.12.2007, e ter sido substituído pelo Senador Euclydes Mello, na Comissão de Relações Exteriores (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
4. O Senador Fernando Collor retornou ao mandato em 11.01.2009. Aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496

Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496

Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA  - CI
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Fernando Collor  (PTB-AL)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Eliseu Resende  (DEM-MG)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (2)

Serys Slhessarenko   (PT) (22)

Delcídio Amaral   (PT) (22,28,60)

Ideli Salvatti   (PT) (22)

Inácio Arruda   (PC DO B) (19)

Fátima Cleide   (PT) (17)

João Ribeiro   (PR) (18)

 1.  Marina Silva   (PT) (25)

 2.  Paulo Paim   (PT) (23,28,58)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (20)

 4.  Expedito Júnior   (PR) (24)

 5.  Eduardo Suplicy   (PT) (21)

 6.  João Pedro   (PT) (16)

Maioria ( PMDB, PP )
Almeida Lima   (PMDB) (46)

Gilvam Borges   (PMDB) (47)

Paulo Duque   (PMDB) (52)

Mão Santa   (PMDB) (5,9,48)

Valdir Raupp   (PMDB) (43,56)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (54)

 1.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,6,53)

 2.  Lobão Filho   (PMDB) (34,44)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (8,10,11,51)

 4.  Valter Pereira   (PMDB) (50)

 5.  Francisco Dornelles   (PP) (49)

 6.  VAGO (45,55)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner   (DEM) (33)

Eliseu Resende   (DEM) (30)

Heráclito Fortes   (DEM) (36)

Jayme Campos   (DEM) (27)

Kátia Abreu   (DEM) (7,32)

Alvaro Dias   (PSDB) (41)

João Tenório   (PSDB) (40,59)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (15)

Marconi Perillo   (PSDB) (42)

 1.  Antonio Carlos Júnior   (DEM) (31)

 2.  Efraim Morais   (DEM) (35)

 3.  Adelmir Santana   (DEM) (38)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (37)

 5.  Demóstenes Torres   (DEM) (1,26)

 6.  Cícero Lucena   (PSDB) (15)

 7.  Arthur Virgílio   (PSDB) (14,57)

 8.  Mário Couto   (PSDB) (15)

 9.  Sérgio Guerra   (PSDB) (13)

PTB (4)

Fernando Collor (29)  1.  Gim Argello (29)

PDT
João Durval (12)  1.  Osmar Dias (39)

Notas:
1. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
5. Em 23/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular do PMDB, na Comissão (Of. 125/08-GLPMDB).
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6. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 144/2008 - GLPMDB).
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 221/2008).
9. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 359/2008).
10. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
11. Em 02/12/2008, o Senador Paulo Duque é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 532/2008 - GLPMDB).
12. Em 11.02.2009, o Senador João Durval teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 09/09-GLPDT).
13. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
14. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
15. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena e Mário Couto, como suplentes, e o Senador Flexa Ribeiro, como titular, tiveram as suas indicações na
Comissão ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 029/09-GLPSDB).
16. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
17. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
18. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
19. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
20. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
21. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
22. Em 16.02.2009, os Senadores Delcício Amaral, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
24. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
25. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
26. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
27. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
28. Em 17.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 23/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Delcídio Amaral, que passa à suplência.
29. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 33/09-GLPTB), em substituição ao Senador Gim
Argello, que passa a integrar a suplência, em substituição ao Senador João Vicente Claudino.
30. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Demóstenes Torres.
32. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
33. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
34. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
35. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
36. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
37. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é confirmada como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
38. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
39. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 20/09-GLPDT).
40. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
41. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador João
Tenório.
42. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
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43. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Fiho é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 25/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
(OF. GLPMDB nº 25/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
22/2009).
55. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
56. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
57. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório, que passa à
titularidade (Of. 50/09 - GLPSDB).
58. Em 10.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Delcídio Amaral (Of. nº 025/09-GLDBAG).
59. Em 10/03/2009, o Senador João Tenório é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
suplência (Of. 50/09 - GLPSDB).
60. Em 10.03.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Paulo Paim (Of. nº 025/09-GLDBAG).

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calhao
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 14:00 HS - Plenário nº 13 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-4607
Fax: 3311-3286

E-mail: scomci@senado.gov.br
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9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO  - CDR
Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Leomar Quintanilha  (PMDB-TO)
VICE-PRESIDENTE:  Senador César Borges  (PR-BA)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB )  (3)

César Borges   (PR)   (24)

Serys Slhessarenko   (PT)   (2,28)

Antonio Carlos Valadares   (PSB)   (26)

José Nery   (PSOL)   (25)

 1.  Delcídio Amaral   (PT)   (7,27)

 2.  Roberto Cavalcanti   (PRB)   (23,50)

 3.  VAGO    (23)

 4.  VAGO    (23)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB)   (33,41)

Valter Pereira   (PMDB)   (1,48)

Romero Jucá   (PMDB)   (4,11,45)

Almeida Lima   (PMDB)   (43)

 1.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)   (44)

 2.  Pedro Simon   (PMDB)   (47)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB)   (42)

 4.  Gerson Camata   (PMDB)   (46,49,51)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
José Agripino   (DEM)   (30)

Marco Maciel   (DEM)   (36)

Rosalba Ciarlini   (DEM)   (37)

Adelmir Santana   (DEM)   (31)

Lúcia Vânia   (PSDB)   (18)

Marconi Perillo   (PSDB)   (19)

Papaléo Paes   (PSDB)   (21)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM)   (29)

 2.  Jayme Campos   (DEM)   (38)

 3.  Demóstenes Torres   (DEM)   (9,12,34)

 4.  Kátia Abreu   (DEM)   (6,14,32)

 5.  Cícero Lucena   (PSDB)   (22)

 6.  Sérgio Guerra   (PSDB)   (10,13,17)

 7.  Tasso Jereissati   (PSDB)   (20)

PTB  (5)

Gim Argello    (35)  1.  Mozarildo Cavalcanti    (35)

PDT
Jefferson Praia    (8,15,40)  1.  João Durval    (16,39)

Notas:
1. Vaga cedida ao PTB, nos termos do Ofício nº 361/2007 - GLPMDB.
2. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 08/08-LPdT).
9. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
10. Em 21/08/2008, o Senador Marconi Perillo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of.
107-08-GLPSDB).
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11. Em 28.10.2008, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 461/2008/GLPMDB).
12. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
13. Em 26.11.2008, o Senador Flexa Ribeiro é designado suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Marconi Perillo (Ofício nº
135/08-GLPSDB).
14. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
15. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao
Senador Jefferson Praia.
16. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Osmar Dias.
17. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
18. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 030/09-GLPSDB).
19. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
20. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
21. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
22. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
23. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
24. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
25. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Vicente Claudino.
26. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador João Pedro.
27. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
28. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Patrícia Saboya.
29. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
30. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
31. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
32. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
33. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
34. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Kátia Abreu.
35. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 34/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti, que passa a integrar a suplência.
36. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
37. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
38. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM)
39. Em 19/02/2009, o Senador João Durval é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 21/09-GLPDT).
40. Em 19/02/2009, o Senador Jefferson Praia é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
21/09-GLPDT).
41. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
43. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 33/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
33/2009).
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46. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
49. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
50. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 43/2009 - GLDBAG).
51. Em 10.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 064/2009).

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 14:00HS -

Telefone(s): 3311-4282
Fax: 3311-1627

E-mail: scomcdr@senado.gov.br
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10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA  - CRA
Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Valter Pereira  (PMDB-MS)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Gilberto Goellner  (DEM-MT)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (1)

Delcídio Amaral   (PT) (22)

João Pedro   (PT) (18)

Augusto Botelho   (PT) (20,26,49)

Magno Malta   (PR) (19)

 1.  Paulo Paim   (PT) (22)

 2.  Fátima Cleide   (PT) (4,6,17)

 3.  Expedito Júnior   (PR) (21)

 4.  VAGO (23)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB) (2,11,34,37)

Neuto De Conto   (PMDB) (35,44)

Gerson Camata   (PMDB) (36,38)

Valter Pereira   (PMDB) (42,50)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (41,47)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (39,48)

 3.  Renan Calheiros   (PMDB) (43,46)

 4.  Paulo Duque   (PMDB) (40,45)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner   (DEM) (24)

Raimundo Colombo   (DEM) (32)

Kátia Abreu   (DEM) (30)

Jayme Campos   (DEM) (8,10,33)

Lúcia Vânia   (PSDB) (15)

Mário Couto   (PSDB) (13)

Marisa Serrano   (PSDB) (14)

 1.  Demóstenes Torres   (DEM) (3,31)

 2.  Heráclito Fortes   (DEM) (29)

 3.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (7,28)

 4.  José Agripino   (DEM) (25)

 5.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (12)

 6.  João Tenório   (PSDB) (14)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (16)

PTB (5)

Romeu Tuma (9,27)  1.  Sérgio Zambiasi (27,51)

PDT
Osmar Dias  1.  João Durval 
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 01/04/2008, o Senador Sibá Machado é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Aloizio Mercadante.
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
9. Em virtude do retorno do titular, Senador Cícero Lucena.
10. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
11. Em 04/12/2008, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of.nº 536/2008-GLPMDB).
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12. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
13. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
14. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação, como titular, e o Senador João Tenório, como suplente da Comissão, ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 031/09-GLPSDB).
15. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
16. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
17. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
18. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
19. Em 16.02.2009, o Senador Magno Maltaé designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
20. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
21. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
22. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral, como titular, e o Senador Paulo Paim, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 ¿ GLDBAG).
24. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
25. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Augusto Botelho como membro titular na Comissão
(Of. nº 17/09-GLDBAG).
27. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma e Gim Argello são designados, respectivamente, membros titular e suplente do PTB na Comissão (Of. nº
35/09-GLPTB).
28. Em 17/02/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Raimundo Colombo (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17/02/2009, o Senador Heráclito Fortes é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
30. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (Of.
012/09-GLDEM).
31. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Suplente do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
32. Em 17/02/2009, o Senador Raimundo Colombo é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (Of.
012/09-GLDEM).
33. Em 17/02/2009, o Senador Jayme Campos é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of. 012/09-GLDEM).
34. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
35. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
36. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
37. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
38. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
39. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
40. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
41. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
43. Em 02.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
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44. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
46. Em 04/03/2009, o Senador Renan Calheiros teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
47. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
48. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
49. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 024/09-GLDBAG).
50. Em 04/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado Titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
51. Em 05/03/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of. 86/2009 -
GLPTB).

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 12:00HS -

Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br

10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (1)

VAGO (2)

VAGO (4)

 1.  Paulo Paim   (PT)

 2.  Expedito Júnior   (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB)

Neuto De Conto   (PMDB)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB)

 2.  Mão Santa   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner   (DEM)

João Tenório   (PSDB)

Marisa Serrano   (PSDB)

 1.  Raimundo Colombo   (DEM) (3)

 2.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 3.  VAGO (4)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. O Senador Sibá Machado deixou o exercício do mandato em 14.05.2008, em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
3. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
4. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506

E-mail: marcello@senado.gov.br
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11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA  - CCT

Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Lobão Filho  (PMDB-MA)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (4)

Marcelo Crivella   (PRB) (20)

Renato Casagrande   (PSB) (22)

Magno Malta   (PR) (21)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (19,41,45)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (18)

 2.  Flávio Arns   (PT) (20)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (19,42)

 4.  João Ribeiro   (PR) (19,46)

Maioria ( PMDB, PP )
Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (35)

Lobão Filho   (PMDB) (39)

Gerson Camata   (PMDB) (7,10,37)

Valdir Raupp   (PMDB) (38,47)

 1.  Valter Pereira   (PMDB) (34)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (36)

 3.  Gilvam Borges   (PMDB) (8,9,40,43,48)

 4.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Antonio Carlos Júnior   (DEM) (29)

Demóstenes Torres   (DEM) (3,31)

José Agripino   (DEM) (6,12,24)

Efraim Morais   (DEM) (27)

Cícero Lucena   (PSDB) (16)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (17,28)

Papaléo Paes   (PSDB) (15)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (26)

 2.  Eliseu Resende   (DEM) (23)

 3.  Marco Maciel   (DEM) (1)

 4.  Kátia Abreu   (DEM) (30)

 5.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (17,28)

 6.  Sérgio Guerra   (PSDB) (14,49)

 7.  Arthur Virgílio   (PSDB) (11,17,44)

PTB (5)

Sérgio Zambiasi (25)  1.  Fernando Collor (25)

PDT
Patrícia Saboya (13,33)  1.  Cristovam Buarque (32)

Notas:
1. Em 17/02/2009, o Senador Marco Maciel é confirmado como membro Suplente DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
2. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 32/2009-GLPMDB).
3. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
4. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 113/08-GLPMDB).
8. Vaga cedida pelo PMDB ao PTB, em 29.05.2008, nos termos do OF. GLPMDB Nº 151/2008.
9. Em 02.06.2008, o Senador Gim Argello, do PTB, é designado suplente na Comissão, em vaga do PMDB (OF. Nº 088/2008/GLPTB).
10. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 353/2008).
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11. Em 21/10/2008, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.nº
121/08-GLPSDB).
12. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
11/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Marconi Perillo.
15. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
16. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
17. Em 12.02.2009, os Senadores Flexa Ribeiro e Sérgio Guerra tiveram as suas indicações, como suplentes, e o Senador Eduardo Azeredo, como titular
da Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 032/09-GLPSDB).
18. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
19. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella, como titular, e o Senador Flávio Arns, como suplente, tiveram as suaa indicações na Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
21. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
22. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
23. Em 17/02/2009, o Senador Eliseu Resende é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
24. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
25. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Zambiasi é confirmado como membro titular do PTB na Comissão e o Senador Fernando Collor é designado como
membro suplente (Of. nº 36/09-GLPTB).
26. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Efraim Morais é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Junior (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 42/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo, que passa à suplência.
29. Em 17/02/2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Demóstenes Torres (Of.
012/09-GLDEM).
30. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
31. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Romeu Tuma (Of.
012/09-GLDEM).
32. Em 19/02/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 23/09-GLPDT).
33. Em 19/02/2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
23/09-GLPDT).
34. Em 02/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
32/2009-GLPMDB).
35. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir
Raupp (Of. 32/2009-GLPMDB).
36. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of.
32/2009-GLPMDB).
37. Em 02/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
32/2009-GLPMDB).
38. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira
(Of. 32/2009-GLPMDB).
39. Em 02/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado de
Oliveira (Of. 32/2009-GLPMDB).
40. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of.
32/2009-GLPMDB).
41. Em 04.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
030/2009-GLDBAG).
42. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
049/2009-GLDBAG).
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43. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
44. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of.
54/09-GLPSDB).
45. Em 10.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Antonio Carlos Valadares (Of. nº 046/09-GLDBAG).
46. Em 10.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2009-GLDBAG).
47. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
48. Em 11.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 065/2009).
49. Em 12.03.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
054/09-GLPSDB).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 08:45HS -

Telefone(s): 3311-1120
Fax: 3311-2025

E-mail: scomcct@senado.gov.br

11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (1)

Flávio Arns   (PT)

Renato Casagrande   (PSB)

 1.  Sérgio Zambiasi   (PTB)

 2.  VAGO (3)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB)  1.  VAGO (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres   (DEM)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  VAGO (3)

 2.  Cícero Lucena   (PSDB)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (Of.
113/2008-GLPMDB).
3. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3311-1120

Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br
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11.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - PÓLOS TECNOLÓGICOS
Finalidade: Estudo, acompanhamento e apoio ao desenvolvimento dos Pólos Tecnológicos 

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (3)

Marcelo Crivella   (PRB)

VAGO (5)

 1.  VAGO (5)

 2.  VAGO (5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (1)  1.  VAGO (4)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (2,5)

Cícero Lucena   (PSDB)

 1.  VAGO (5)

 2.  Eduardo Azeredo   (PSDB)

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Mão Santa não mais pertencer à Comissão.
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3311-1120

Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br
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COMPOSIÇÃO
CONSELHOS e ÓRGÃOS

   CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
Número de membros: 15 titulares  e 15 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Leomar Quintanilha  (PMDB-TO) (4)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Adelmir Santana  (DEM-DF) (3)

1ª Eleição Geral:  19/04/1995

2ª Eleição Geral:  30/06/1999

3ª Eleição Geral:  27/06/2001

4ª Eleição Geral:  13/03/2003

5ª Eleição Geral:  23/11/2005

6ª Eleição Geral:  06/03/2007

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB )

Augusto Botelho   (PT-RR)

João Pedro   (PT-AM) (6)

Renato Casagrande   (PSB-ES)

João Vicente Claudino   (PTB-PI) (1)

Eduardo Suplicy   (PT-SP)

 1.  VAGO 

 2.  Fátima Cleide   (PT-RO) (5)

 3.  Ideli Salvatti   (PT-SC) (2)

 4.

 5.

Maioria ( PMDB, PP )
Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB-MG)

Almeida Lima   (PMDB-SE) (7)

Gilvam Borges   (PMDB-AP)

Leomar Quintanilha   (PMDB-TO)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB-RO)

 2.  Gerson Camata   (PMDB-ES)

 3.  Romero Jucá   (PMDB-RR)

 4.  VAGO (14)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres   (DEM-GO)

Heráclito Fortes   (DEM-PI)

Adelmir Santana   (DEM-DF)

Marconi Perillo   (PSDB-GO)

Marisa Serrano   (PSDB-MS) (10)

 1.  VAGO (11)

 2.  César Borges   (PR-BA) (12)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM-SE)

 4.  Arthur Virgílio   (PSDB-AM) (9)

 5.  Sérgio Guerra   (PSDB-PE)

PDT
VAGO (13)  1.

Corregedor do Senado (Membro nato - art. 25 da Resolução nº 20/93)
Romeu Tuma (PTB/SP) (8)

Atualização:  18/02/2009
Notas:
1. Eleito na Sessão de 29.05.2007 para a vaga anteriormente ocupada pela Senadora Serys Slhessarenko (PT/MT), que renunciou ao mandato de
titular de acordo com o Ofício GSSS nº 346, lido nessa mesma Sessão, Senador Epitácio Cafeteira renunciou ao mandato de titular, conforme Ofício
106/2007-GSECAF, lido na sessão do Senado de 26.09.2007. Senador João Vicente Claudino foi eleito em 16.10.2007 (Ofício nº 158/2007 - GLDBAG)
(DSF 18.10.2007).
2. Eleitos na Sessão de 29.05.2007.
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3. Eleito em 30.05.2007, na 1ª Reunião de 2007 do CEDP
4. Eleito em 27.06.2007, na 5ª Reunião de 2007 do CEDP
5. Eleita na Sessão de 27.06.2007.
6. Eleito na Sessão de 16.08.2007.
7. Eleito na sessão de 27.06.2007, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Valter Pereira, que renunciou em 25.06.2007.
8. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007).
9. Senador Arthur Virgílio renunciou ao cargo de membro suplente, conforme Ofício nº 135/07, e foi eleito, nessa mesma data, como titular. Em
04.07.2007 renunciou ao cargo de membro titular, conforme Ofício nº 142/2007 - GLPSDB, e foi eleito, na mesma data, como membro suplente.
10. Senadora Marisa Serrano renunciou ao cargo de membro titular, conforme Ofício datado de 27.06.2007, e foi eleita, nessa mesma data, como suplente.
Em 04.07.2007 renunciou ao cargo de membro suplente e foi eleita, na mesma data, como membro titular.
11. Em virtude do falecimento do Senador Jonas Pinheiro, ocorrido em 19.02.2008.
12. Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e filiou-se ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º.10.2007.
13. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Péres, ocorrido em 23.05.2008.
14. Em virtude de renúncia ao mandato do Senador José Maranhão em 18.02.2009.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br
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COMPOSIÇÃO

PROCURADORIA PARLAMENTAR 
(Resolução do Senado Federal nº 40/95)

SENADOR BLOCO / PARTIDO
 Demóstenes Torres   (DEM/GO) (1)   Bloco Parlamentar da Minoria

 João Tenório   (PSDB/AL) (1)   Bloco Parlamentar da Minoria

 Antonio Carlos Valadares   (PSB/SE) (2)   Bloco de Apoio ao Governo

  PMDB

 Gim Argello   (PTB/DF) (1)   PTB

Atualização:  17/04/2008

Notas:

1. Designados na Sessão do Senado Federal de 09.04.2008.
2. Designado na Sessão do Senado Federal de 17.04.2008.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Órgãos e Conselhos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br
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 CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
Número de membros: 12 titulares

PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

1ª Designação:  03/12/2001
2ª Designação:  26/02/2003
3ª Designação:  03/04/2007
4ª Designação:  12/02/2009

MEMBROS
PMDB

DEM
Marco Maciel   (PE)

PSDB
Lúcia Vânia   (GO)

PT
Fátima Cleide   (RO) (1)

PTB
VAGO (2)

PDT
Patrícia Saboya   (CE)

PR
Expedito Júnior   (RO)

PSB
Renato Casagrande   (ES)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PP

PSOL
José Nery   (PA)

Atualização:  05/03/2009
Notas:
1. Indicada para ocupar a vaga destinada ao PT, conforme Of. 013/2009-GLDPT, lido na sessão do dia 03.03.2009.
2. Vago tendo em vista a comunicação de desligamento do Senador Mozarildo Cavalcanti, conforme Of. nº 088/2009/GLPTB.
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