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ÍNDICE  TEMÁTICO 
 

Amazônia 
 
Fala da visita do Presidente Lula à Amazônia e ao Acre para 

tratar do desenvolvimento da Região. Discute a revisão da atual reforma 
agrária e do Acordo de Cooperação Interministerial. Senador Sibá Machado 284 

 
Fala da importância de Chico Mendes para a preservação da 

Floresta Amazônica, afirma que o Amapá tem a melhor distribuição de 
renda do país. Aparte ao Senador Sibá Machado. Senador João Capiberibe. 285 

 
Arrecadação Tributária 

 
Declara não ter uma proposta acabada a respeito da Reforma 

tributária, mas confessa que a arrecadação tributária é importante para o 
Estado e diz que esta arrecadação deve ser justa e não um impedimento ao 
crescimento do País. Senador Eurípedes Camargo. 406 

 
Artigos 

 
Fala de 3 artigos, um deles escrito pelo Senador Jorge 

Bornhausen, a respeito da onda do aumento de impostos que o PT está, 
outro escrito por Eustáquio Gomes a respeito da incoerência dos governos, 
que quando na oposição proferiram outro discurso sobre as reformas, e por 
fim refere-se à matéria d’O Globo em relação ao governo Petista. Senador 
Leonel Pavan. 386 

 
Brasil 

 
Retoma o assunto do risco Brasil, classificando-o como ridículo 

e fala que a bancada do PSDB foi ao encontro do Presidente contribuindo 
para baixar o risco Brasil. Faz criticas aos Partido dos Trabalhadores. 
Aparte ao Senador Efraim Morais. Senador Arthur Virgílio. 340 

 
Classe política  

 
Diz que estão conseguindo alcançar a mobilização da classe 

política junto à sociedade brasileira e que isso será bom para a democracia. 
Senador Efraim Moraes. 342 

 
Comércio 

 
Novas perspectivas no comércio entre Brasil e Argentina. 

Defesa de um acordo que não permita á Argentina impor barreiras aos 
produtos brasileiros, como ocorrido com a avicultura. Senador hélio Costa. 607 

 



Comércio Exterior 
 
Trata das relações comerciais entre Brasil e Rússia. Senador 

Garibaldi Alves Filho. 338 
 

Confederação Nacional da Indústria 
 
Enaltece o trabalho realizado pela Confederação Nacional da 

Indústria –CNI, que vem estimulando as atividades das Comissões de 
Conciliação Prévia, como forma de modernização das relações trabalhistas. 
Senador Romero Jucá. 729 

 
Confederação Nacional do Comércio 

 
Registro do pleito da Confederação Nacional do Comércio, 

baseada em sugestão da Federação do Comércio do Amazonas, 
relativamente á Medida Provisória nº 107, de 2003. Senador Arthur 
Virgílio. 728 

 
Discussão de Projeto de Lei de Conversão 

 
Necessidades de alterações no Projeto de lei de Conversão nº 11, 

de 2003 (Medida Provisória nº 107, de 2003), que estabelece novas regras 
para o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS). Senador Ney Suassuna. 591 

 
Economia 

 
Fala da política microeconômica e macroeconômia e do Senador 

Roberto Saturnino que volta ao debate. Senador Arthur Virgílio. 731 
 

Eleições 
 
Explicações a respeito da posição adotada pelo PMDB nas 

eleições presidenciais de 2002. Senador Hélio Costa. 604 
 

Emprego 
 
Discute a geração de empregos no País, a Proposta de aumento 

da Contribuição Social e fala sobre o lucro e os confins cobrada das 
instituições financeiras. Senador José Agripino. 335 

 
Data Comemorativa 

 
Faz uma homenagem ao dia do Defensor Público, em especial 

ao Defensor Público Juvêncio César da Fonseca, o defensor dos humildes. 
Senador Ramez Tebet. 415 

 
Saúda os Defensores Públicos pelo seu dia e faz um apanhado 

desta profissão em alguns países do mundo. Diz que é através do Defensor 



Público que a cidadania poderá ser exercida sem empecilhos de ordem 
econômica ou social. Senador Delcídio Amaral. 537 

 
Democracia 

 
Fala sobre a fidelidade e a organização partidária e diz que 

dentro do Partido dos Trabalhadores há democracia  e que quando não se 
convence, é convencido. Aparte ao Senador Antero Paes Barros. Senador 
Eurípedes Camargo. 343 

 
Discurso 

 
Comentários sobre o discurso do Senador Hélio Costa. Senador 

Efraim Moares. 602 
 

Discussão de Medida Provisória 
 
Faz um registro sobre a Medida Provisória Nº 107, que trata da 

abertura dos Refis e algumas outras ações complementares de ação 
tributária, e diz que se tem que buscar construir uma proposta, 
aperfeiçoando aquilo que veio da Câmara dos deputados. Senador Romero 
Jucá. 338 

 
Discussão de PLS 

 
Manifesta sua discordância quanto ao teor do PLS nº 336/1999-

complementar, que se aprovado na forma de proposta acarretará enormes 
perdas aos proprietários e produtores rurais brasileiros. Senador Duciomar 
Costa. 346 

 
Economia 

 
Fala do estado em que o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

encontrou a economia nacional, ao tomar posse. Aparte ao Senador Efraim 
Moraes. Senador Hélio Costa. 597 

 
Não concorda com o discurso do Senador Efraim Moraes e diz 

que o controle da economia nos cinco meses de Governo não foi tarefa 
fácil. Aparte ao Senador Efraim Moraes. Senador Ideli Salvatti. 599 

 
Diz que o governo no campo da macroeconomia tem produzido 

acertos e está levando o País a uma situação de extrema dificuldade 
microeconômica. Diz que o remédio para o desemprego é a ativação da 
economia e o remédio para ativação da economia é baixar a taxa de juros. 
Aparte ao Senador Arthur Virgílio. Senador José Agripino. 722 

 
Educação 

 



Fala da primeira escola sócio-ambiental localizada no 
Arquipélago de Bailique que já recebeu vários prêmios nacionais e 
internacionais. Senador João Capiberibe. 396 

 
Esporte  

 
Fala sobre esporte e encaminha dois projetos, um deles que trata 

da simplificação da contabilidade no país e o outro que busca trazer para 
Brasília as entidades ligadas ao esporte.  Senador Paulo Octávio. 282 

 
Estado do Piauí 

 
Discute o programa Fome Zero, faz um apanhado do Estado do 

Piauí como um todo e fala que suas reivindicações em relação à energia do 
cerrado Piauiense foram atendidas pelo Presidente Fernando Henrique, e 
isso fez com que o cultivo da soja aumentasse e conseqüentemente 
contribuiu para o aumento das exportações. Senador Mão Santa. 383 

 
Feira do Empreendedor 

 
Congratulações ao Sebrae nacional e ao Sebrae-DF pela 

realização da Feira do Empreendedor, que terá sua edição 2003 em Brasília. 
Senador Valmir Amaral. 728 

 
Fidelidade Partidária 

 
Diz que os Políticos tem que ser transparentes com a sociedade. 

Relata que a fidelidade partidária é importante na disputa das eleições e diz 
que as teses históricas do PT foram exatamente na linha oposta ao programa 
de governo adotado pelo Presidente da República, por fim diz que o PSDB 
é favorável às reformas. Senador Antero Paes de Barros. 343 

 
Financiamento Público 

 
Diz que fica feliz em saber que o governo apoiará financiamento 

público de campanha e que esta é uma matéria de urgência. Defende que no 
texto aprovado pelo Senado federal, seja incluído que o financiamento será 
exclusivamente público e que o político flagrado recebendo recursos 
privados, seja punido, assim como também seja punida a empresa. Senador 
Antero Paes de Barros. 343 

 
Gastos Públicos 

 
Falta de investimentos federais em decorrência do 

comprometimento do Orçamento  Geral da União. Defesa de transparências 
nos gastos públicos. Senador João Capiberibe. 605 

 
Governo 

 



Faz um pronunciamento sobre os campos microeconômicos e 
macroeconômicos e diz que o governo do Presidente Lula, no campo 
macroeconômico, vai razoavelmente bem e no campo microeconômico está 
paralisado. Diz que ao persistir por essa via, o governo está afugentando 
investimentos significativos na infra-estrutura brasileira.   Senador Arthur 
Virgílio. 398 

 
Contradições e falta de unidade entre os membros do Governo 

Luiz Inácio Lula da Silva. Senador Efraim Moraes. 595 
 
Defesa do Governo Luiz Inácio Lula da Silva. Senador Hélio 

Costa. 601 
 
Responsabilidade do PMDB, no governo Fernando Henrique 

Cardoso. Avaliação do Governo Luiz Inácio Lula da Silva. Senador Leonel 
Pavan. 603 

 
Defesa do Governo Luiz Inácio Lula da Silva. Senadora Ideli 

Salvatti. 603 
 
Comentário sobre a política econômica do Governo Luiz Inácio 

Lula da Silva. Senador Arthur Virgílio. 716 
 
Comenta o excesso de exposição do Presidente da República 

para manter o clima num determinado nível, quando na realidade o 
Governo não consegue produzir e não parece ter plataformas para sustentar 
a produção. Aparte ao Senador Arthur Virgílio. Senador Sérgio Guerra. 718 

 
Fala que o Senador Arthur Virgílio mostra o outro lado da 

moeda do Governo PT. Aparte ao Senador Arthur Virgílio. Senador Leonel 
Pavan. 721 

 
Imposto de Renda 

 
Novo ciclo histórico da Argentina com a eleição de Nestor 

Kirchner. Apoio à proposta do Ministro do Trabalho e Emprego Jaques 
Wagner, de abatimento de Imposto de Renda Pessoa Física de gastos com 
empregados domésticos. Expectativa de queda da taxa básica de juros. 
Senadora Íris de Araújo. 590 

 
Impostos 

 
Fala que o Governo manda para o Congresso Nacional  a 

Reforma Tributária e envia  a Medida Provisória que aumenta os impostos. 
Aparte ao Senador Ney Suassuna.   Senador Efraim Moraes. 594 

 
Inflação 

 
Fala do domínio da situação inflacionária e da diminuição da 

taxa de juros no atual Governo. Aparte ao Senador Arthur Virgílio. Senador 
Eduardo Suplicy. 720 



 
INSS 

 
Adverte que o INSS extinguiu  13 das 102 gerências regionais 

executivas que são responsáveis por 1.125 agências em todo o País. 
(Republicação) Senadora Lúcia Vânia. 741 

 
Investimentos Estatais 

 
Faz críticas aos Senadores Leonel Pavan e César Borges, ao 

reclamarem da falta de investimentos nas estradas brasileiras, uma vez que 
eles defenderam o governo que deixou estas entradas em tal estado. Chama 
a atenção da casa para o setor elétrico e fala da política de investimentos 
estatais do Presidente Lula. Senador Roberto Saturnino. 402 

 
Juros 

 
Ressalta que ninguém consegue curar inflação, resolver 

problemas de balanço e ao mesmo tempo baixar os juros e diz que o que se 
pode fazer é esperar um pouco mais. Aparte ao Senador Efraim Moraes. 
Senador Ney Suassuna. 597 

 
Manifesta sua opinião a respeito dos Juros altos e suas 

conseqüências dizendo que “ou o juro cai ou o Governo cai”. Aparte ao 
Senador Efraim Moraes. Senador Mão Santa. 598 

 
Malha Rodoviária 

 
Saúda o município de Várzea Grande – MT pelos seus 136 anos 

de história e lê um pronunciamento do Deputado Campos Neto a respeito 
do município. Fala da situação das estradas do nosso País e lê documento 
que fala da vinculação dos recursos da Cide. Senadora Serys Slhessarenko. 288 

 
Medida Provisória 

 
Leitura da Medida Provisória Original Nº 108, de 2003, que cria 

o Programa de Acesso à Alimentação - “Cartão Alimentação”. Senadora 
Ideli Salvatti. 419 

 
Leitura da Medida Provisória Original Nº 109, de 2003, que 

autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção econômica à Companhia 
de Navegação de São Francisco –FRANAVE. Senadora Ideli Salvatti. 436 

 
Leitura da Medida Provisória Nº 110, de 2003, que Cria a 

Carreira de Agente Penitenciário Federal no Quadro Pessoal do 
Departamento de Polícia Federal, e dá outras providências. Senadora Ideli 
Salvatti. 448 

 



Leitura da Medida Provisória Nº 111, de 2003, que  cria a 
Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, da 
Presidência da República, e dá outras providências. Senadora Ideli Salvatti. 471 

 
Leitura da Medida Provisória Nº 112, de 2003, que cargos na 

Carreira Policial Federal e o Plano Especial de Cargos do Departamento de 
Polícia Federal e dá outras providências. Senador Romeu Tuma. 485 

 
Leitura da Medida Provisória Original Nº 113, de 2003, que 

estabelece normas para a comercialização da produção de soja da safra de 
2003 e dá outras providências. Senador Luiz Otávio. 611 

 
Mercado Informal 

 
Discute o Programa Fome Zero, fala das reformas Fiscais, da 

Previdência e do comportamento do mercado informal. Defende a causa das 
empregadas domésticas no mercado. Senadora Íris de Araújo. 333 

 
Mercado de Trabalho 

 
Cumprimenta o Ministro do Trabalho Jaques Wagner e o 

Presidente Lula pela proposta do primeiro emprego, que incentiva os 
empregadores a contratar jovens sem experiência no mercado de trabalho e 
diz que gostaria de apresentar uma pequena emenda que contemple aqueles 
que são discriminados pela idade.  Senador Paulo Paim. 407 

 
Microempresa 

 
Fala do lançamento do livro “Prosperidade Reprimida” –o modo 

cruel com que a tecnocracia matou o esplendoroso movimento dos micro e 
pequenos empresários no Brasil. Senador Leonel Pavan. 539 

 
Moradia 

 
Felicita o Senador João Capiberibe pelo pronunciamento feito 

sobre a situação do país e fala da “herança maldita” entregue ao Presidente 
Lula. Informa a participação de sua Exª no IV Encontro de Parlamentares 
do mundo, que tratou da sustentabilidade das cidades em todo o mundo e da 
moradia no Brasil. Senador Antonio Carlos Valadares. 318 

 
Orçamento Impositivo 

 
Defesa da aplicação do orçamento impositivo no País. Senador 

Antonio Carlos Magalhães. 707 
 
Aborda a questão do orçamento impositivo e do 

contingenciamento. Aparte ao Senador Antonio Carlos Magalhães. Senador 
Efraim Moraes. 710 

 



Fala do orçamento que não era impositivo mas era cumprido. 
Aparte ao Senador Antonio Carlos Magalhães. Senador Rodolpho 
Tourinho. 710 

 
Orçamento impositivo como forma de combate à corrupção, ao 

desvio de verbas e à confusão criada quando se aprova um orçamento. 
Aparte ao Senador Antonio Carlos Magalhães. Senador Osmar Dias. 711 

 
Mostra-se a favor do orçamento impositivo que deveria chamar-

se orçamento transparente. Aparte ao Senador Antonio Carlos Magalhães. 
Senador Tasso Jereissati. 712 

 
Fala do orçamento impositivo não só como forma de prevenir 

atos de corrupção, mas também para a valorização do Poder Legislativo. 
Aparte ao Senador Antonio Carlos Magalhães. Senador Antonio Carlos 
Valadares. 712 

 
Fala que o Orçamento impositivo trás a moralidade e a 

credibilidade e a partir do cumprimento do que foi votado no orçamento, o 
risco Brasil vai diminuir. Aparte ao Senador Antonio Carlos Magalhães. 
Senador José Agripino. 713 

 
Faz um apanhado da vida política de Antonio Carlos Magalhães 

e fala do orçamento impositivo. Aparte ao Senador Antonio Carlos 
Magalhães. Senador Mão Santa. 713 

 
Fala que o Orçamento Impositivo não pode continuar sendo uma 

peça de ficção por gerar uma série de distorções. Aparte ao Senador 
Antonio Carlos Magalhães. Senador César Borges. 714 

 
Fala que se não houver Orçamento Impositivo haverá muitas 

obra inacabadas, como o que já está acontecendo nos dias atuais. Aparte ao 
Senador Antonio Carlos Magalhães. Senador Juvêncio da Fonseca. 715 

 
Parecer 

 
Parecer Nº 429, de 2003, da Comissão de Constituição Justiça e 

Cidadania, sobre a proposta de Emenda à Constituição nº 30, de 2002, 
tendo como primeiro signatário o Senador Paulo Solto, que acrescenta os §§ 
12 e 13 ao art. 14 Constituição Federal (Dispõe sobre a substituição dos 
Titulares das Chefias do Poder Executivo nos seis meses anteriores às 
eleições). Senador Tasso Jereissati. 070 

 
Parecer Nº 430, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, 

sobre o Projeto de Lei do Senado nº 249, de 2002 –Complementar de 
autoria dos Senadores Paulo Hartung e Ricardo Santos que altera 
dispositivos da lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, que 
dispõe sobre os impostos dos Estados e do Distrito Federal sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dá outras 
providência, com a redação que lhe deu a Lei Complementar nº 102, de 11 
de julho de 2000. Senador Jonas Pinheiro. 071 



 
Parecer Nº 431, de 2003, da Comissão de Constituição de 

Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2002 
acrescenta inciso ao art. 30 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que 
dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil 
– OAB. Senador Demóstenes Torres. 075 

 
Parecer Nº 432, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de lei da Câmara  nº 3, de 2003, nº 1.728/99, na Casa de Origem, 
que denomina “Aeroporto de Parnaíba – Prefeito Dr. João Silva Filho” o 
aeroporto localizado na cidade de Parnaíba, Estado do Piauí. Senador Mão 
Santa. 078 

 
Parecer Nº 433, de 2003,  da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 621, de 2002 (nº 1.723/2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Amigos da 
Cultura e executar serviço de radiodifusão na cidade de Parai, Estado do 
Rio Grande do Sul. Senador Gerson Camata. 080 

 
Parecer Nº 434, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 637, de 2002 (nº 770/2000, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato e autoriza a Associação Beneficente 7 de 
Outubro a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Itaiçaba, Estado do Ceará. Senadora Patrícia Saboya Gomes. 085 

 
Parecer Nº 435, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 649, de 2002 (1.742/2002, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza  a Associação Tapirense de 
Assistência Social – ATAS , a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Tapira, Estado de Minas Gerais. Senador Eduardo Azeredo. 089 

 
Parecer Nº 436, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 650, de 2002 (nº 1.743/2002, na Câmara 
dos Deputados), que apóia o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão 
Comunitária Bem Aventurado José de Anchieta  a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe. Senador 
Almeida Lima. 094 

 
Parecer Nº 437, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 676, de 2002 (nº 1.789/2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação União dos 
Amigos de São João dos Patos a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de São João dos Patos, Estado do Maranhão. 
Senadora Roseana Sarney. 098 

 
Parecer Nº 438, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 695, de 2002 (nº 1.826/2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Rádio 
Comunitária FM Unidos do Herval  a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade Herval D’Oeste, Estado de Santa Catarina. Senadora 
Ideli Salvatti 103 

 



Parecer Nº 439, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 698, de 2002 (nº 1.828/2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a  Associação de 
Desenvolvimento Educativo Cultual Ambiental de São Gabriel do Oeste a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Gabriel do 
Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul. Senador Juvêncio Fonseca. 108 

 
Parecer Nº 440, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 770, de 2002 (nº 1.846/2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza  a Associação Comunitária 
Bom Retiro da Esperança a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Angatuba, Estado de são Paulo. Senador Almeida Lima. 113  

 
Parecer Nº 441, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 714, de 2002 (nº 1.872/2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
para o Desenvolvimento Cultural Três Mártires a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Jaboticabal, Estado do Rio Grande 
do sul. Papaléo Paes. 118 

 
Parecer Nº 442, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 715, de 2002 (nº 1.874/2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Amigos de Indiaporã a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Indiaporã, Estado de São Paulo. Senador Almeida Lima. 123 

 
Parecer Nº 443, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 716, de 2002 (nº 1.875/2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Pró – Cidadania  do município de Chorozinho a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Chorozinho, Estado do Ceará. 
Senadora Patrícia Saboya Gomes. 128 

 
Parecer Nº 444, de 2003, da Comissão de educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 719, de 2002 (nº 1.881/202, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de 
Radiodifusão Dom Othon Motta a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na Cidade de Campanha, Estado de Minas Gerais. Senador 
Edurado Azeredo. 133 

 
Parecer Nº 445, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 735, de 2002 (nº 1.964/2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação cultural de 
Radiodifusão Pérola do Planalto a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul. 
Senador Juvêncio da Fonseca. 138 

 
Parecer Nº 446, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 586, de 2002 (nº 1.195/2001, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária  
Pe. Constantino Zajkowski para o Desenvolvimento Social, Cultural e 



Artístico a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Dom 
Feliciano, Estado do Rio Grande do Sul. Senador Flávio Arns. 143 

 
Parecer 447, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto 

de Decreto Legislativo nº 612, de 2002 (nº 1.755/2002, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Movimento 
Comunitário e Rádio “São Pedro” FM (AMCRSP) a executar serviço de 
radiodifusão na cidade de Taquaritinga, Estado de São Paulo. Senador 
Papaléo Paes.  148 

 
Parecer Nº 448, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 644, de 2002 (nº 1.733/2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de 
Radiodifusão Cultural e Educativa  a executar serviço de radiodifusão 
comunitária a cidade de Vazante, Estado de Minas Gerais. Senador José 
Maranhão. 153 

 
Parecer Nº 449, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 680, de 2002 (nº 1.783/2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Rádio Jornal e Televisão Gramense  a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de São Sebastião da Grama, Estado de São Paulo. 
Senador Almeida Lima. 157 

 
Parecer Nº 450, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de decreto Legislativo nº 293, de 2002 (nº 1.383/2001, na Câmara 
dos deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de Rádio 
Comunitária de Buriti Bravo (ARCA –BB) a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de  Buriti Bravo, Estado do Maranhão. 
Senador Edison Lobão. 162 

 
Parecer Nº 451, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 478, de 2002 (nº 1.562/2001, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária  
de Comunicação e Cultura Amigos do Cecap a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo. 
Senador Mão Santa. 167 

 
Parecer Nº 452, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto decreto Legislativo nº 500, de 2002 (nº 1.686/202, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de 
Cultura, Lazer e Entretenimento de Serrana a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade Serrana, Estado de São Paulo. Senador 
Mão Santa. 171 

 
Parecer Nº 453, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto legislativo nº 452, de 2002 (nº 1.588/2000, na Câmara 
dos Deputados),  que aprova o ato que renova a concessão , a Emissoras Sul 
Brasileiras Ltda, para explorar serviços de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Horizontina , Estado do Rio Grande do sul. Senadora 
Ideli Salvatti. 176 

 



Parecer Nº 454, de 2003, da Comissão de Educação sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 545, de 2002, (nº 1.627/2002, da Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão de Rádio e 
televisão Bandeirantes do Rio de Janeiro Ltda, para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade do Rio de janeiro, Estado do 
Rio de  janeiro. Senador Sérgio Cabral. 178 

 
Parecer Nº 455, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 585, de 2002 (nº 1.127/2001, da Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de 
Base do Município de Cariús  - ABC a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Cariús, Estado do Ceará. Senadora Patrícia 
Saboya Gomes. 181 

 
Parecer Nº 456, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 590, de 2002 (nº 1.350/2001, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza O Centro de Incentivo, 
Divulgação e Apoio Comunitário a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Arroio Grande, Estado do Rio Grande do Sul. 
Senador Flávio Arns. 186 

 
Parecer Nº 457, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 598, de 2002 (nº 1.099/20001, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova  a concessão da TV SBT 
Canal 5 de Porto Alegre S/A para explorar serviço de radiodifusão de sons 
e imagens (televisão) na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do 
Sul. Senador Gerson Camata. 191 

 
Parecer Nº 458, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 604, de 2002 (nº 1.516/2001, da Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Médio 
Uruguai Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Rodeio Bonito, Estado do Rio Grande do Sul. 
Senadora Lúcia Vânia. 193 

 
Parecer Nº 459, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 608, de 2002 (nº1.596/2002, da Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga  a concessão à Fundação 
Cultural Artística Educacional de Frutal para executar serviços de 
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Frutal, Estado de Minas 
Gerais. Senador José maranhão. 196 

 
Parecer Nº 460, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 616, de 2002 (nº 1.834/2002, da Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza  a Associação de Difusão 
Comunitária  Ouro Verde  a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Ouro Verde, Estado de São Paulo. Senador Papaléo Paes. 200 

 
Parecer  Nº 461, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 618, de 2002 (nº 1.700/2002, n a Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Pré-
Desenvolvimento de Vera Cruz a executar serviço de radiodifusão 



comunitária na cidade de Vera Cruz, Estado do Rio Grande do Sul. Senador 
Gerson Camata. 205 

 
Parecer Nº 462, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 625, de 2002 (nº 1.831/2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Rádio 
Educacional de Votuporanga para executar serviço de radiodifusão de sons 
e imagens na cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo. Senador Aelton 
Freitas. 210 

 
Parecer Nº 463, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 677, de 2002 (nº 1.790/2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação dos Moradores 
do Bravo a Executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Serra 
Preta, Estado da Bahia. Senador Édison Lobão. 214 

 
Parecer Nº 464, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 67, de 2002 (nº 1.795/2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Terra de Getulina  a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Getulina, Estado de São Paulo. Senador Arthur Virgílio. 219 

 
Parecer Nº 465, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 861, de 2002 (nº 1.796/2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Movimento 
Comunitário Rádio nossa Terra FM a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Analândia, Estado de São Paulo. Arthur Virgílio. 224 

 
Parecer Nº 466, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 686, de 2002 (nº 1.0807/2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de 
Radiodifusão Comunitária Cravinhos FM a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Cravinhos, Estado de São Paulo. 
Senador Arthur Virgílio. 229 

 
Parecer Nº 467, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 702, de 2002 (nº 1.854/2002, na Câmara 
dos deputados), que aprova o ato que autoriza a Aral Moreira Associação 
Comunitária (AMAC) a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Aral Moreira, estado do Mato Grosso do Sul. Senador Juvêncio 
da Fonseca. 234 

 
Parecer Nº 468, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº0731, de 2002 (nº 1.948/2002, na Câmara 
dos deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Luminense- FUNCCOL a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Lumiar, Estado do Maranhão. Senadora Roseana Sarney. 239 

 
Parecer Nº 469, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo 732, de 2002 (nº 1.942/2002, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Movimento 
Comunitário Rádio Nova FM a executar serviço de radiodifusão 



comunitária na cidade de Bacabal, Estado do Maranhão. Senadora Roseana 
Sarney. 244 

 
Parecer  Nº 470, de 2003, sobre o projeto de Decreto Legislativo 

nnº 750, de 2002 (nº 2.136/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação Comunitária Rainha da Paz a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Coronel Macedo, Estado 
de São Paulo. Senador Leomar Quintanilha. 249 

 
Parecer Nº 471, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto legislativo nº 06, de 2003 (nº 2.127/2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Seara – ACS  a executar serviços de radiodifusão comunitária na cidade de 
Várzea da Palma, Estado de Minas Gerais. Senador Eduardo Azeredo. 254 

 
Parecer Nº 472, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 17, de 2003 (nº2.066, de 2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Rádio 
Comunitária de Campo Redondo/RN a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Campo Redondo, Estado do Rio Grande do Norte. 
Senador Garibaldi Alves Filho. 259 

 
Parecer Nº 473, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 58, de 2003 (nº 1.961/2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Lapa – ACLA, a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Amélia Rodrigues, Estado da Bahia. Senador Valmir Amaral. 264 

 
Parecer Nº 474, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 485, de 2002 (nº 1.676/2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão ao Governo do 
Estado do Acre, por intermédio da Fundação de Cultura e Comunicação 
Elias Mansour – FEM, para executar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens na cidade de Rio Branco, Estado do Acre. Senador Sibá Machado. 348 

 
Parecer Nº 475, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 632, de 2003 (nº 1.715/2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Sol Maior 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Baeyeux, Estado da Paraíba. Senador Papaléo Paes. 352 

 
Parecer Nº 476, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 721, de 2002 (nº 1.884/2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga à Fundação Universidade do 
Contestado para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina. Senador 
Leonel Pavan. 355 

 
Parecer Nº 477, de 2003, da Comissão de educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 748, de 2002 (nº2.070/2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga a permissão à fundação 
Ômega de Comunicação e Ação Social para executar serviço de 



radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Serra Talhada, 
Estado de Pernambuco. Senador Sérgio Guerra. 358 

 
Parecer Nº 478, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 757 (nº 1.800/2002, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Empresa Caracaraí 
de Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Boa Vista, Estado de Roraima. Senador 
Mozarildo Cavalcanti. 362 

 
Parecer Nº 479, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 762, de 2002 (nº 2.086/6 2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga a permissão à Rádio Marabá 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Maracajú, Estado de Mato Grosso do Sul. Senador Juvêncio da 
Fonseca. 364 

 
Parecer Nº 480, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 5, de 2003 (nº 2.009/2002, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga a concessão à Fundação 
Educacional Comendador Avelar Pereira de Alencar para executar serviços 
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Sete Lagoas, Estado de 
Minas Gerais. Senador Reginaldo Duarte. 366 

 
Parecer Nº 481, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 30, de 2003 (nº1.717/2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Guaíba 
S/A para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. Senador Osmar Dias. 370 

 
Parecer Nº 482, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 101, de 2002 (nº 3.486/2000, na casa de 
origem), que “institui o ano de 2002 como ano do educador” e dá outras 
providências. Senadora Ideli Salvatti. 541 

 
Parecer Nº 483, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, 

sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 105, de 2002 (nº 4.828/98, na Casa de 
Origem), que dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas e dá 
outras providências. Senador Eduardo Azeredo. 545 

 
Parecer Nº 484, de 2003, da Comissão de Relações Exteriores e 

Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 13 de 2003 (nº 
6/2003, na origem), que submete à consideração do Congresso Nacional o 
texto da Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado 
Transnacional e seus dois Protocolos, relativos ao Combate ao Tráfico de 
Migrantes por Via Terrestre, Marítima e Aérea a à Prevenção, Repressão e 
Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial de Mulheres e Crianças, 
celebrados em Palermo, em 15 de dezembro de 2000. Senadora Patrícia 
Saboya Gomes. 545 

 
Partido Político 

 



Reconhece a dificuldade por não ter conhecimento da 
deliberação do Partido dos Trabalhadores, mas diz que essa dificuldade não 
é só dele mas, também, dos funcionários públicos, aposentados e 
pensionistas. Antero Paes de Barros. 345 

 
Partidos 

 
Preocupa-se com a questão partidária do País, em especial do 

ponto de vista da estruturação. Diz que conseguiu-se montar a democracia 
brasileira mas não conseguiu-se a governabilidade. Aparte ao Senador 
Marco Maciel. Senador José Jorge. 734 

 
Penitenciária 

 
Fala da matéria publicada no jornal do Brasil, sobre a pesquisa 

feita a respeito da Construção do Presídio de Segurança Máxima na Capital 
do País, e afirma que há um Projeto seu na Casa que estabelece que 
presídios de segurança máxima só podem estar localizados em cidades com 
mais de cinqüenta mil habitantes. Senador Paulo Octávio. 281 

 
Concorda com a objeção feita por Paulo Octávio, a respeito da 

construção de Presídios de Segurança Máxima na Capital e sugere a 
construção de presídios em ilhas. Aparte ao Senador Paulo Octávio. 
Senador Édison Lobão. 281 

 
Poder Judiciário 

 
Solidariza-se com o Poder Judiciário Brasileiro. Senador Édison 

Lobão. 296 
 

Polícia Rodoviária Federal 
 
Levanta a questão da violência em nosso país, do desfalque da 

Polícia Rodoviária Federal e da autorização da abertura do edital para a 
realização do concurso público para a admissão de Policiais Rodoviários 
Federais. Senador Edison Lobão. 292 

 
Fala da precariedade e insegurança nas estradas federais e 

estaduais e apóia a abertura de concurso público para policiais rodoviários 
federais. Aparte ao senador Edison Lobão. Senador Antonio Carlos 
Valadares. 293 

 
Faz elogios à Polícia Rodoviária Federal e manifesta seu apoio 

ao colega quanto ao seu discurso. Aparte ao Senador Edison Lobão. 
Senador Ramez Tebet. 296 

 
Fala da precariedade e insegurança nas estradas federais e 

estaduais e apóia a abertura de concurso público para policiais rodoviários 
federais; diz que é preciso que seja tomada uma providência imediata , 
aumentando o contingente de policiais e instituições preparadas, criando 
quadro de inteligência na instituição militar, estudar e mapear os locais 



mais perigosos atacados pelos bandidos, criar políticas de prevenção na 
área de segurança. Aparte ao senador Edison Lobão. Senador Antonio 
Carlos Valadares. 738 

 
Faz elogios à Polícia Rodoviária Federal e apóia o Senador 

quanto ao seu discurso. Aparte ao Senador Edison Lobão. Senador Ramez 
Tebet. 740 

 
Política Econômica 

 
Alerta o Governo Federal e relação à condução da sua política 

econômica abordando temas importantes como a economia mundial e seus 
índices de desaceleração, os juros e a recessão. Aparte ao Senador Arthur 
Virgílio. Senador Tasso Jereissati. 717 

 
Projeto de Decreto Legislativo 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 270 de 2003, que aprova o ato 

que autoriza a Associação de Rádio Comunitária  De Piúma –ARCOP a 
executar serviço de radio difusão comunitária na cidade de Piúma, Estado 
do Espírito Santo.  Senador João Capiberibe. 001 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 271, de 2003, que aprova o 

ato que autoriza a Associação de Moradores de Boa Ventura –AMBOVEN 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Boa Ventura, 
Estado da Paraíba. Senador João Capiberibe. 005 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 272, de 2003, que aprova o 

ato que autoriza a Associação de Moradores da Praia da Costa a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Vila Velha, Estado do 
Espírito Santo. Senador João Capiberibe. 008 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 273, de 2003, que aprova o 

ato que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e 
Artístico de Rio Bonito a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná. Senador João 
Capiberibe. 011 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 274, de 2003, que aprova o 

ato que autoriza a Associação Cultural Comunitária de Pedreiras a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pedreiras, Estado do 
Maranhão.  Senador João Capiberibe. 014 

 
Projeto de decreto Legislativo Nº 275, de 2003, que aprova o ato 

que autoriza a Associação Comunitária Renascer a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Jacaraú, Estado da Paraíba. Senador 
João Capiberibe. 018 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 276, de 2003, que aprova o 

ato que autoriza a Associação Movimento Social, Artístico e Cultural Rádio 
Comunitária Alternativa FM  de Siqueira Campos a executar serviço de 



radiodifusão comunitária na cidade de Siqueira Campos, Estado do Paraná. 
Senador João Capiberibe. 021 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 277, de 2003, que aprova o 

ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária Mensagem FM a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rio Novo do Sul, Estado 
do Espírito Santo. Senador João Capiberibe. 024 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 278, de 2003, que aprova o 

ato que autoriza a Associação Comutaria de Igarapava a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Igarapava, Estado de São Paulo. 
Senador João Capiberibe. 029 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 279, de 2003, que aprova o 

ato que autoriza a Associação Comunitária Cantagalense de Rádio Difusão 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Três Rios, 
Estado do Rio de Janeiro. Senador João Capiberibe. 032 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 280, de 2003, que aprova o 

ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária  de santo Antonio do 
Descoberto a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
santo Antonio do descoberto, Estado de Goiás. Senador João Capiberibe. 038 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 281, de 2003, que aprova o 

ato que autoriza a Associação de Rádio Comunitária de Pocinhos a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pocinhos, Estado da 
Paraíba. Senador João Capiberibe. 041 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 282, de 2003, que aprova o 

ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária Liberdade 92,1 FM a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ibatiba, Estado 
do Espírito Santo. Senador João Capiberibe. 044 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 283, de 2003, que aprova o 

ato que autoriza a Associação Comunitária de Palmas a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Palmas, Estado do Paraná. Senador  
João Capiberibe.  047 

 
Projeto de decreto Legislativo Nº 284, de 2003, que aprova o ato 

que autoriza a Associação Diamantense de Radiodifusão Comunitária a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Diamante, 
Estado da Paraíba. Senador João Capiberibe. 050 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 285, de 2003, que aprova o 

ato que autoria a Associação Comunitária de Rádio FM Cristo Redentor 
Áudio e Vídeo a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Itaperuna, Estado do Rio de Janeiro. Senador João Capiberibe. 54 

 
Projeto de Decreto Legislativo a Associação Santa Rita de 

Cássia dos I possíveis a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Teixeira, no Estado da Paraíba. Senador João Capiberibe. 057 

 



Projeto de Decreto Legislativo Nº 287, de 2003, que aprova o 
ato que autoriza a Sociedade Civil Boca Maldita a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Curitiba, Estado do Paraná. Senador 
João Capiberibe. 061 

 
Projeto de Decreto legislativo Nº 288, de 2003, que aprova o ato 

que autoriza a ACCAP –Associação Cultural Comunitária de Alto Paraná a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Alto Paraná, 
Estado do Paraná. Senador João Capiberibe. 064 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 289, de 2003, que aprova o 

ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e Informação 
Livre de João Neiva a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de João Neiva, Estado de Espírito Santo. Senador João Capiberibe. 067 

 
Projeto de Lei 

 
Leitura do Projeto de Lei Nº 3, de 2003-CN, que abre ao 

Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça Eleitoral, crédito especial 
no valor R$ 4.078.834,00, para os fins que especifica. Senador Luiz Otávio. 551 

 
Leitura do Projeto de Lei Nº 4, de 2003-CN, que abre aos 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos diversos 
órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, crédito suplementar no valor 
global de R$ 22.259.462,00, para reforço de dotações consignadas na lei 
orçamentária vigente. Senador Luiz Otávio. 557 

 
Projeto de Lei de Conversão 

 
Leitura do Projeto de Lei de Conversão Nº 16, de 2003, que 

estabelece normas para comercialização da produção de soja da safra de 
2003 e dá outras providências. Senador Luiz Otávio. 610 

 
Projeto de Lei do Senado 

 
Projeto de Lei do Senado Nº 190, de 2003, que acrescenta 

dispositivo ao art. da Lei nº 9.615, de 24 de Março de 1998, determinando 
que as entidades nacionais de administração do desporto sejam  sediadas no 
Distrito Federal. Senador Paulo Octávio. 277 

 
Projeto de Lei do Senado Nº 191, de 2003, que dispõe sobre a 

concessão de incentivos fiscais para a recomposição de áreas de 
preservação permanente e de reservas florestal legal. Senador Valdir 
Raupp. 278 

 
Projeto de Lei do Senado Nº 192, de 2003, que altera o Decreto 

– Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal, e Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, para 
combater a prostituição e a exploração sexual de crianças e adolescentes. 
Senador Edison Lobão. 372 

 



Projeto de Lei do Senado Nº 193, de 2003, que acrescenta 
parágrafo ao art. 166 e altera a redação dos arts. 167 e 193, da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo decreto – Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943, que dispõe sobre as medidas de segurança e de proteção individual 
contra os riscos de acidentes do trabalho, e dá outras providências. Senador 
Marcelo Crivella. 375 

 
Leitura do Projeto de Lei do Senado Nº 194, de 2003,que altera 

dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho –CLT, para dispor sobre 
a incorporação do adicional de insalubridade ou periculosidade no salário 
do empregado. Senador Luiz Otávio. 585 

 
Leitura do Projeto de Lei do Senado Nº 195, de 2003, que 

concede às parturientes o direito à presença de um acompanhante durante o 
trabalho de parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde. Senadora Ideli Salvatti. 703 

 
Projeto de Lei do Senado Nº 196, de 2003, que dá nova redação 

ao rt. 149 da consolidação das leis do Trabalho. Senador Antonio Carlos 
Valadares. 704 

 
Projeto de Resolução 

 
Projeto de Resolução Nº 18, de 2003, que altera o art. 224 e 

revoga o art. 225, ambos do regimento Interno do Senado federal, para 
permitir que Senador possa fazer indicação ao Poder Executivo. Senador 
Leonel Pavan. 699 

 
Projeto de Resolução Nº 19, de 2003, que prorroga o prazo para 

exercício de autorização concedida à Petrobrás Transporte  S.A. 
(TRANSPETRO) pela resolução nº 34, de 2001, e reajusta valores referidos 
naquela Resolução. Senador Roberto Saturnino. 700 

 
Proposta de Emenda à Constituição 

 
Proposta de Emenda à Constituição Nº 34, de 2003, que altera o 

inciso I, do art. 49, da Constituição Federal, e acrescentam-se os §§ 1º, 2º e 
3º. Senador Efraim Moraes. 271 

 
Proposta de Emenda à Constituição Nº 35, de 2003, que 

acrescenta o inciso XII e §§ 5º e 6º ao art. 167 da Constituição Federal, 
criando regras para a limitação de empenhos e de pagamento para execução 
da Lei Orçamentária anual. Senador Efraim Moraes. 274 

 
Leitura da Proposta de Emenda à Constituição Nº 36, de 2003, 

que dispõe sobre o tratamento tributário aplicável aos produtos integrantes 
da cesta básica alimentar. Senador Aelton Freitas. 587 

 
Recurso 

 



Recurso Nº 09, de 2003, que requer nos termos do art. 91, §§ 3º 
e 4º do Regimento Interno do Senado Federal, seja submetido à apreciação 
do plenário o PLS 247 de 2000, de autoria do senador Jefferson Peres, que 
altera os arts. do Decreto nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de 
Processo Penal. Senador Romeu Tuma. 280 

 
Reforma Política 

 
Fala dos discursos contraditórios do Presidente Lula, que em um 

momento é favorável à transposição das águas do Rio São Francisco e em 
outro momento é contra. Diz que é preciso que se faça a Reforma Política 
antes de qualquer outra reforma. Senador Efraim Moraes. 340 

 
Diz que a Reforma Política não depende tanto do Poder 

Executivo e sim  do Congresso Nacional. Aparte ao Senador Efraim 
Morais. Senador Garibaldi Alves Filho. 342 

 
Fala da vontade parlamentar de discutir a matéria da Reforma 

Política, ressalta que o financiamento público é pouco e que a reforma tem 
que ser votada como um todo. Senador Efraim Moraes. 342 

 
Discursa sobre a reunião da bancada do PSDB com o Presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva, referente à urgência da Reforma Política. 
Senador Antero Paes de Barros. 342 

 
Concorda que os financiamentos de campanha têm que ser 

públicos. Diz que a Reforma Política tem que ser imediata, sob pena de 
ampliar a bancada do narcotráfico dentro do Congresso Nacional. Aparte ao 
Senador Antero Paes Barros. Senador João Capiberibe. 343 

 
Fala do discurso oportuno que fez o Senador Antero Paes a 

respeito da Reforma Política, fala também da Previdência Privada e da 
contribuição de inativos. Aparte ao Senador Antero Paes de Barros. 
Senador Arthur Virgílio. 345 

 
Diz que a Reforma Política fortalece os Partidos, que 

necessitarão de maior esforço para existir, dará tranqüilidade ao Poder 
Executivo e diz que a fidelidade terá que ser a programas e não a humores 
momentâneos de quem assume o poder. Senador Antero Paes de Barros. 345 

 
Vem à tribuna fazer um pronunciamento sobre a Reforma 

Política e diz que faz-se indispensável instrumentalizar adequadamente o 
sistema de representação política de modo a criar mecanismos que 
propiciem a efetiva participação dos mais amplos setores da cidadania na 
construção da coisa pública e ressalta a importância do debate das propostas 
atinentes à reforma Político Partidária. Senador Paulo Octávio. 411 

 
Concorda com o Senador Paulo Octávio a respeito da Reforma 

política e diz que é fundamental que esta  questão seja discutida uma vez 
que questões como esta é de suma importância para o País como um todo. 
Aparte ao Senador Paulo Octávio. Senador Marco Maciel. 413 

 



Debate a respeito das Reformas Políticas e a respeito do papel 
que devem exercer os partidos políticos em uma democracia. Senador 
Marco Maciel. 732 

 
Fala da Reforma Política e dos Partidos Políticos e cita o Projeto 

do Senador Jorge Bornhausen que estabelece a fidelidade partidária. Aparte 
ao Senador Marco Maciel. Senador Ramez Tebet. 735 

 
Reformas 

 
Diz que quando o Presidente mobiliza o Congresso para discutir 

e votar as Reformas Tributárias e da Previdência, ele está invertendo 
prioridades. Senador Efraim Moraes. 339 

 
Diz que é preciso fortalecer os partidos, pois fortalecendo a 

política brasileira estará fortalecendo a estrutura da sociedade e as decisões 
que emanam da vida política, diz também que é necessário que se faça as 
reformas que já estão em curso. Aparte ao Senador Efraim Morais. Senador 
Eurípedes Camargo. 342 

 
Comenta a questão das reformas, em especial as reformas 

tributária e previdenciária e por fim, chama a atenção para a guerra das 
legislações, ou seja, uma guerra fiscal em que encontramos os 
desempregados e o retrocesso econômico. Senador Eurípedes Camargo. 404 

 
Diz que e preciso aperfeiçoar as reformas, já que essas são 

imprescindíveis para o País. As Reformas Tributárias e da Previdência 
precisam ser discutidas e debatidas. Aparte ao Senador Eurípedes Camargo. 
Senador Ramez Tebet. 406 

 
Ressalta que as Reformas Tributária e Previdenciária serão 

deixadas como legado para as gerações futuras e que todos os brasileiros 
concordam que o País precisa de uma Reforma Tributária. Senador 
Eurípedes Camargo. 407 

 
Diz que a Reforma Política é importante e que não podemos 

esquecer que esta é a grande mudança institucional do País. Ressalta que a 
Reforma Política deve ser incluída na pauta de prioridades, juntantamente 
com as Reformas Tributária e Previdenciária. Senador Paulo Octávio. 414 

 
Reforma Tributária 

 
Expressa sua opinião a respeito da Reforma Tributária e mostra 

os pontos positivos e negativos. Aparte ao Senador Eurípedes Camargo. 
Senador Paulo Paim. 405 

 
Região Norte 

 
Fala da existência do projeto piloto de exploração florestal 

familiar, da implementação do Programa Proambiente e fala da liberação 



R$ 227 milhões para financiar projetos de desenvolvimento nos estados da 
Região Norte. Senador Sibá Machado. 286 

 
Fala da visita do Presidente Lula à Região Norte, dos problemas 

e necessidades do Estado. Senador João Capiberibe. 296 
 

Recursos Naturais 
 
Fala da necessidade de colocar o meio ambiente como centro de 

planejamento e da conservação dos recursos naturais. Senador João 
Capiberibe. 395 

 
Requerimento 

 
Requerimento Nº 355, de 2003, que requer nos termos do art. 

160 do Regimento Interno, que o tempo destinado aos oradores da Hora do 
Expediente da Sessão Ordinária do dia 04 de junho de 2003, seja destinado 
a comemorar o Dia Mundial do Meio-Ambiente.   Senador Sibá Machado. 269 

 
Requerimento Nº 356, de 2003, que nos termos dos artigos  216 

e 217 do regimento Interno do Senado Federal, requer informações ao Exmo  

 
Sr. Ministro da Fazenda, Antonio Palocci Filho. Senador João Capiberibe. 269 

Requerimento Nº 357, de 2003, que requer ao Exmo Sr. 
Ministro da Previdência Social Informações sobre listas de empresas 
devedoras  do INSS. Senador Arthur Virgílio.  536 

 
Requerimento Nº 358, de 2003, que requer voto de louvor pela 

canonização de Madre Maria de Mattias, fundadora da Congregação das 
Irmãs Adoradoras do Sangue de Cristo. Senador Arthur Virgílio. 537 

 
Requerimento Nº 539, de 2003, que requer Voto de Aplauso 

pelo transcurso do 50º aniversário de fundação da Associação Brasileira de 
Agências de Viagem –ABAV. Senador Arthur Virgílio. 537 

 
Requerimento Nº 360, de 2003, que requer do Exmo Sr. 

Ministro do Planejamento, Gestão e Orçamento, informações sobre 
liberação de verbas orçamentárias para obras de infra-estrutura. Senador 
Arthur Virgílio. 706 

 
Rodovias  

 
Fala dos compromissos que o País espera do governo, em 

especial na área da infra-estrutura rodoviária brasileira e faz um apanhado 
sobre o estado precário das rodovias do País, em especial as rodovias do 
Estado da Bahia.      Senador César Borges. 390 

 
Diz que o abandono das estradas está trazendo prejuízos ao País, 

e é preciso que não retardem mais a recuperação dessas estradas. Aparte ao 
Senador César Borges. Senador Ramez Tebet. 391 

 



Diz que o mais dramático em relação às rodovias não é a perda 
econômica e sim as vidas humanas por falta de manutenção dessas 
rodovias. Senador César Borges. 392 

 
Fala da fronteira de 780KM, que liga o Estado da Bahia ao 

Estado do Piauí, entretanto não há nenhuma estrada asfaltada que ligue o 
Piauí à Bahia. Aparte ao Senador César Borges. Senador Mão Santa. 392 

 
Comenta o prejuízo causado pelo mau estado de conservação 

das estradas, os acidentes, os assaltos violentos e a degradação generalizada 
dos equipamentos de apoio. Afirma que segundo o Ministério dos 
Transportes serão necessários R$ 5,5 bilhões para as obras de recuperação 
da malha rodoviária. Senador César Borges. 392 

 
Ressalta que sem a melhoria das estradas, o turismo interno 

diminuirá. Fala do superávit primário acertado com Fundo Monetário 
Internacional – FMI. Comenta a necessidade de recuperação do Patrimônio 
Rodoviário do País. Senador César Borges. 394 

 
Segurança Pública 

 
Fala da falta de segurança nas rodovias federais. Aparte ao 

Senador Edison Lobão. Senador José Agripino. 294 
 
Destaca a falta de segurança no país e as recomendações feitas 

aos estrangeiros ao desembarcarem aqui e leva ao Governo Federal o apelo 
para que se dê imediato andamento ao concurso público programado para a 
parcial recomposição dos quadros da Polícia Rodoviária Federal. Senador 
Édison Lobão. 295 

 
Refere-se aos caminhões de cargas que têm que seguir 

acompanhados da polícia federal para conseguir chegar ao seu destino 
intactos. Diz que o maior problema do país é realmente a falta de 
segurança. Aparte ao Senador Edison Lobão. Senador Efraim Moraes. 739 

 
Fala dos comboios de caminhões pelas estradas brasileiras, da 

total falta de segurança nas rodovias federais, diz que a impunidade só pode 
ser coibida com a ação energética do governo e com prioridade de ação 
governamental e isso implica aplicação de dinheiro nessa área. Aparte ao 
Senador Edison Lobão. Senador José Agripino. 739 

 
Subsecretaria 

 
Fala do trabalho desenvolvido pela Subsecretaria de Relações 

Públicas, num esforço permanente de aproximar o Senado federal dos 
cidadãos brasileiros e diz que as ações da Subsecretaria são motivo de 
orgulho para a Casa. Senador Romero Jucá. 347 

 
Taxa de Juros 

 



É a favor de que na reunião do Copom haja a redução da taxa de 
juros, pois o desemprego no Brasil tornou-se insuportável. Aparte ao 
Senador Arthur Virgílio. Senadora Lúcia Vânia. 723 

 
Diz que o Presidente Lula dá liberdade aos membros do Copom 

para que possam decidir baixar a taxa de juros, se os membros do Copom 
acharem que isso é viável. Aparte ao Senador Arthur Virgílio. Senador 
Eduardo Suplicy. 724 

 
Trabalho Infantil 

 
Fala do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza e a criação 

do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Aparte ao Senador 
Antonio Carlos Magalhães. Senador Demóstenes Torres. 711 

 
Transportes 

 
Comenta que o Presidente Luís Inácio Lula da Silva reconheceu 

que é grave a situação setor dos transportes no Brasil. Senador César 
Borges. 393 

 
Turismo 

 
Comenta que a preocupação do País não é somente com o 

transporte, com o prejuízo das transportadoras, mas também com o turismo. 
Fala do lançamento do Plano Nacional de Turismo do Presidente Lula e 
acrescenta que não dá para falar em turismo se não falarmos em meio 
ambiente, segurança, sinalização e rodovias. Senador Leonel Pavan. 393 

 
Universidade do Legislativo Brasileiro 

 
Ressalta que há um ano o Senado da República instalou a 

Universidade do Legislativo Brasileiro que já está despertando o interesse 
internacional. Saúda os componentes do Conselho Superior da Unilegis e o 
Presidente José Sarney por ser o Magnífico reitor da Universidade do 
Legislativo Brasileiro. Senador Ramez Tebet. 332 

 
Universidades Federais 

 
Fala da criação de novas Universidades Federais nas regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste, pelo o Ministro da Ciência e Tecnologia 
Roberto Amaral, como forma de redução das desigualdades inter-regionais. 
Senador Reginaldo Duarte. 416 

 
Considerações sobre o desenvolvimento alcançado pela região 

Oeste de Santa Catarina. Reivindicação da Universidade federal do oeste de 
Santa Catarina. Justificativa de Projeto de Resolução, de autoria de S. EXª., 
que permite aos Senadores fazer indicações sobre o Poder Executivo. 
Senador Leonel Pavan. 608 

 
Varig 



 
Fala da reunião de todos os ex-governadores do Rio Grande do 

Sul, em torno do atual Governador Germano Rigotto em defesa da Varig e 
da carta resultante dessa reunião, entregue ao Presidente. Esta carta é um 
apelo para que a Varig “seja salva”. Senador Pedro Simon. 408 

 
A crise da Varig surgiu, de certa forma no Governo de Collor, 

através da concorrência nacional e internacional. Senador Pedro Simon. 409 
 
Comenta sobre o ponto de origem que atingiu a Varig. Aparte ao 

Senador Pedro Simon. Senador Roberto Saturnino. 410 
 
Comenta que com a crise o padrão de qualidade da Varig caiu 

muito e a partir disso faz um apanhado sobre a empresa e diz que algo deve 
ser feito para que ela seja salva. Senador Pedro Simon. 410 

 
Diz que é preciso salvar a Varig para que ela sobreviva com seu 

prestígio, seu nome e suas equipes . Aparte ao Senador Pedro Simon. 
Senador Roberto Saturnino. 411 

 
Diz que a Varig é um patrimônio brasileiro com repercussão 

internacional, fala da preocupação do Senador Pedro Simon em relação à 
qualidade, ao patrimônio, e a tudo que a Varig. Aparte ao Senador Pedro 
Simon. Senador Paulo Paim. 411 

 
Fala da relação familiar entre a Varig e os seus funcionários e 

que a Varig é uma empresa, que segundo ele, tem que continuar sendo 
majoritária. Senador Pedro Simon. 411 

 
Violência 

 
Fala da insegurança e violência no Brasil e do estado deplorável 

das estradas. Senador Edison Lobão. 293 
 
Fala da falta de segurança nas estradas brasileiras. Aparte ao 

Senador Edison Lobão. Senador Efraim Moraes. 294 
 
Preocupa-se com a violência no País. Solidariedade ao Poder 

Judiciário em razão de ameaça feita pelo Ministério da Previdência de 
divulgar nomes de juízes favoráveis e na divulgação dos devedores da 
Previdência. (Republicação). Senador Edison Lobão. 737 

 



Ata da 57ª Sessão Não De li be ra ti va,
em 16 de maio de 2003

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

Pre si dên cia da Sra. Serys Slhes sa ren ko,
do Sr. João Ca pi be ri be, da Sra. Íris de Ara ú jo e do Sr. Val dir Ra upp

(Inicia-se a Sessão às 9 Ho ras.)

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses-
são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos os nos sos
tra ba lhos.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor João
Ca pi be ri be, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

OFÍCIO

DO MINISTRO DE ESTADO CHEFE
DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Nº 459/2003, de 13 do cor ren te, es cla re cen do
que a exe cu ção da pu bli ci da de e dos pa tro cí ni os do
Po der Exe cu ti vo Fe de ral é des cen tra li za da, ca ben do
àque la Se cre ta ria, en tre ou tras, ape nas as atri bu i-
ções re fe ren tes à co or de na ção, su per vi são e con tro le
dos as pec tos téc ni cos das ações dos ór gãos e en ti-
da des que de têm as in for ma ções so li ci ta das atra vés
do Re que ri men to nº 324, de 2003, da Se na do ra Ide li
Sal vat ti.

Os es cla re ci men tos fo ram en ca mi nha dos, em
có pia, à Re que ren te.

O Re que ri men to vai ao Arqui vo.

PROJETOS RECEBIDOS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 270, DE 2003

(Nº 1.805/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Pi ú ma –
ARCOP a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-

são co mu ni tá ria na ci da de de Pi ú ma,
Esta do do Espí ri to San to.

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

ta ria nº 541, de 11 de se tem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Pi ú ma – ARCOP
a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da-
de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Pi ú ma, Esta do do Espí ri to San to.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.338, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções
para exe cu tar, peio pra zo de três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 534, de 11 de se tem bro de 2001
– Con se lho de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Ca -
pi tó lio – MG (CODEC), na ci da de de Ca pi tó lio – MG;

2 – Por ta ria nº 535, de 11 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca cho e i ren se de Ra di o di-
fu são, na ci da de de Ca cho e i ra de Mi nas – MG;

3 – Por ta ria nº 536, de 11 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Fe mi ni na de Mon tal vâ nia,
na ci da de de Mon tal vâ nia – MG;

4 – Por ta ria nº 537, de 11 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de Ca nin dé, na ci da de de Ca nin dé – CE;

5 – Por ta ria nº 538, de 11 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
da Ci da de de San to Antô nio – RN. na ci da de de San to
Antô nio – RN;
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6 – Por ta ria nº 540, de 11 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção Cul tu ral, Espor ti va Ro dol fen se –
ACERF, na ci da de de Ro dol fo Fer nan des – RN;

7 – Por ta ria nº 541, de 11 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Pi ú ma – ARCOP.
na ci da de de Pi ú ma – ES;

8 – Por ta ria nº 542, de 11 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção dos Mo ra do res e Pro du to res Re si den-
tes nos Ba ir ros de Pa ram bu, na ci da de de Pa ram bu –
CE;

9 – Por ta ria nº 543, de 11 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Espor ti va e Cul tu ral dos
Ami gos de São Vi cen te de Fér rer – MA, na ci da de de
São Vi cen te de Fér rer – MA;

10 – Por ta ria nº 544, de 11 de se tem bro de 2001 
– ASCOCAVE – Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni-
ca ção de Cana Ver de, na ci da de de Cana Ver de –
MG;

11 – Por ta ria nº 545, de 11 de se tem bro de 2001 
– Fun da ção Abra ham Lin coln (FAL), na ci da de de La -
vras – MG;

12 – Por ta ria nº 546, de 11 de se tem bro de 2001 
– Asso ci a ção Ypu a ra na Artís ti ca e Cul tu ral de Ra di o-
di fu são Co mu ni tá ria de La goa Seca, na ci da de de La -
goa Seca – PB;

13 – Por ta ria nº 547, de 11 de se tem bro de 2001 
– Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Cra vi-
nhos FM, na ci da de de Cra vi nhos – SP;

14 – Por ta ria nº 548, de 11 de se tem bro de 2001 
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção de Nova
Gra na da – SP, na ci da de de Nova Gra na da – SP;

15 – Por ta ria nº 549, de 11 de se tem bro de 2001 
– Asso ci a ção de De sen vol vi men to e Inte gra ção So ci-
al Fru tu o sen se – ADISF, na ci da de de Fru tu o so Go -
mes – RN; e

16 – Por ta ria nº 550, de 11 de se tem bro de 2001 
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria, Cul tu ral e Be ne fi cen te –
Cen te ná rio, na ci da de de Ta ba tin ga – SP.

Bra sí lia, 6 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC nº 675 EM

Bra sí lia, 29 de ou tu bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para
que a en ti da de Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Pi ú-
ma – ARCOP, na ci da de de Pi ú ma, Esta do do Espí ri to
San to ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,

em con for mi da de com o ca put do art. 223, da Cons ti-
tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi-
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da-
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu-
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu-
lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la-
ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53660.000737/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so. pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções

PORTARIA Nº 541, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53660.000737/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá-
ria de Pi ú ma – ARCOP, com sede na Av. Edu ar do Ro -
dri gues. s/nº, Ba ir ro Aca i a ca, na ci da de de Pi ú ma,
Esta do do Espí ri to San to, a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
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grá fi cas com la ti tu de em 20º50’l0”S e lon gi tu de em
40º43’35”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 275/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.660.000.737198 de
14-10-1998.

Objeto: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria

Inte res sa do: Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Pi ú-
ma – ARCOP, lo ca li da de de Pi ú ma, Esta do do Espí -
ri to San to.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Pi ú ma –
ARCOP, ins cri ta no CGC sob o nú me ro
02.267.196/0001-00, Esta do do Espí ri to San to, com
sede na Av. Edu ar do Ro dri gues, s/nº, Aca i a ca, Ci da-
de de Pi ú ma, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men to da ta do
de 5-10-1998 e, pos te ri or men te, da ta do de
15-4-.1999, subs cri to por re pre sen tan te le gal, de-
mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União DOU, de
18-3-1999, Se ção 3, que con tem pla a lo ca li da de
onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as sim como 
o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-

rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98): está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

– Esta tu to So ci al;
–  ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to ás nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 8 a 146 dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Av. Edu ar do Ro dri gues, s/nº
, Aca i a ca, Ci da de de Pi ú ma, Esta do do Espi ri to San -
to, de co or de na das ge o grá fi cas em 20º 50’ 10” S de
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la ti tu de e 40º 43’ 35” W de lon gi tu de, con so an tes aos
da dos cons tan tes no avi so no DOU de 18-3-1999, Se -
ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da,  de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lha 95, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. Pos te ri or men te, foi in -
di ca do o cor re to en de re ço, que foi ana li sa do e ace i to
pelo Enge nhe i ro Res pon sá vel.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas ins tru ções so bre co or de na das co in ci den-
tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

de com pro van te de re gis tro da Ata de Cons ti tu i ção,
de cla ra ções de acor do com o su bi tem 6.7,

in ci sos II, III e IV da Nor ma 2/98, al te ra ções es -
ta tu tá ri as, bem como do su bi tem 6.11(Pro je to Téc ni-
co) e ade qua ção do mes mo à Nor ma 2/98 (fls. 99 a
146).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 112, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro  res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em 
seu item 6.11, fo lhas 147 e 148.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos

de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple -
i to, se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti-
da de:

– nome
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Pi ú ma  –

ARCOP.

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: De mer val Go mes
Vice-pre si den te: Da ni lo Vas so ler
1a Se cre tá ria: Ge zel da Me za dre
2º Se cre tá rio: Jú lio Cé sar da Sil va de Alva ren ga
1º Te sou re i ro: Ro nan Sou za Cos ta
2º Te sou re i ro: Jo ra des Mi ran da
Rel. Pub. e Dir. Pat.: Síl via Ti ra do de Oli ve i ra

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Av. Edu ar do Ro dri gues, nº 104, Aca i a ca, Ci da de
de Pi ú ma, Esta do do Espí ri to San to;

– co or de na das ge o grá fi cas
20º 50, 10” S de la ti tu de e 40º 43’ 35” W de lon -

gi tu de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 112, e “Ro -
te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RADCOM”, fls. 147 e 148, que se re fe re à lo ca li za-
ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Rá dio
Co mu ni tá ria de Pi ú ma – ARCOP, no sen ti do de con -
ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra-
ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li-
da de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas
no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.660.000.737/98 de
14 de ou tu bro de 1998.

Bra sí lia, 23 de agos to de 2001. – 

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
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Bra sí lia, 27 de agos to de 2001. – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.

(À Co mis são de Edu ca ção (De ci são
Ter mi na ti va)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 271, DE 2003

(Nº 1.807/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção dos Mo ra do res de Boa Ven tu ra –
AMBOVEN a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Boa Ven -
tu ra, Esta do da Pa ra í ba.

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

ta ria nº 512, de 24 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção dos Mo ra do res de Boa Ven tu ra –
AMBOVEN a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na 
ci da de de Boa Ven tu ra, Esta do da Pa ra í ba.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.354, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal:
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to á apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções
para exe cu tar ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
pelo pra zo de três anos sem di re i to de ex clu si vi da de,
con for me os se guin tes atos e en ti da des

1 – Por ta ria nº 509, de 24 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ma ca ra ni en se São Pe dro,
na ci da de de Ma ca ra ni – BA;

2 – Por ta ria nº 512, de 24 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção dos Mo ra do res de Boa Ven tu ra –
AMBOVEN, na ci da de de Boa Ven tu ra – PB:

3 – Por ta ria nº 513, de 24 de agos to de 2001 –
Rá dio Co mu ni tá ria Ara ri pi na – na ci da de de Ara ri pi na
– PE;

4 – Portaria nº 524, de 24 de agosto de 2001 –
Associação Comunitária Assistencial de Vertente do
Lério (ASCAVEL) na cidade de Vertente do Lério – PE;

5 – Por ta ria nº 515, de 24 de agos to de 2001 –
ACURF – Asso ci a ção Co mu ni tá ria Uni dos por Rio
For mo so, na ci da de de Rio For mo so – PE;

6 – Por ta ria nº 518, de 29 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Co ne xão 4 FM, na ci da de de 
San ta Ger tru des – SP;

7 – Por ta ria nº 521, de 29 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral “Pro fes so ra Elzi ta
San ta na”, na ci da de de Ne ró po lis – GO;

8 – Por ta ria nº 522, de 29 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral e
So ci al – na ci da de  de Ge ne ral Sal ga do – SP;

9 – Por ta ria nº 523, de 29 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Nova Ca bre ú va Edu ca ci o nal, Cul tu ral e
Co mu ni ca ção So ci al, na ci da de de Ca bre ú va – SP;

10 – Por ta ria nº 524, de 29 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção de Assis tên cia Co mu ni tá ria e Ensi no Pro -
fis si o na li zan te de Sete La go as – FACOMSEL, na ci -
da de de Sete La go as – MG;

11 – Por ta ria nº 525, de 29 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Ba ir ros Fun ci o ná ri os.
Incon fi den tes e Pla ta for ma – ASFIP, na ci da de de Pe -
dra Azul – MG;

12 – Por ta ria nº 526, de 29 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Di vi sa no ven se para Ra di o di fu são Co mu-
ni tá ria. Cul tu ra e Co mu ni ca ção – ADERC, na ci da de
de Di vi sa Nova – MG; e

13 – Por ta ria nº 527, de 29 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ma ti en se mie Ra di o di fu são,
na ci da de de Ma ti as Bar bo sa – MG.

Bra sí lia, 10 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC nº 642 EM

Bra sí lia, 19 de ou tu bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Encaminho a Vossa ,Excelência Portaria de outorga 

de autorização e respectiva documentação para que a
entidade Associação dos Moradores de Boa Ventura –
AMBOVEN, na cidade de Boa Ventura, Estado da
Paraíba, 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 re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da
co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da 
fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de
ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta-
ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti-
va co man da da por Vos sa Exce lên cia. es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
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edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de 
elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os 
se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to.
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da rios au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53730.000541/98,/que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is. a ou tor ga de au to ri za ção, objeto do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

PORTARIA Nº  512, DE 24 DE Agos to DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53730.000541/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção dos Mo ra do res de 
Boa Ven tu ra – AMBOVEN, com sede na Rua Pro je ta-
da, s/nº, Con jun to Arcê nio Alves, na ci da de de Boa
Ven tu ra, Esta do da Pa ra í ba, a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas
geográficas com latitude em 07°25’26”S e longitude 
em 38°12’57”W, utilizando a freqüência de 104,9
MHz.

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

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Veiga.

RELATÓRIO Nº 171/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.730.000.541/98, de
19-8-98.

Objeto: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção dos Mo ra do res de Boa Ven -
tu ra, lo ca li da de de Boa Ven tu ra, Esta do da Pa ra í ba.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção dos Mo ra do res de Boa Ven tu ra,
ins cri ta no CGC sob o nú me ro 09.143.314/0001-18,
no Esta do da Pa ra í ba, com sede na Rua Pro je ta da,
s/nº, Con jun to Arsê nio Alves, Ci da de de Boa Ven tu ra,
PB, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co -
mu ni ca ções, por meio de re que ri men to da ta do de 17
de agos to de 1998, subs cri to por re pre sen tan te le gal,
de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
18 de mar ço de 1999, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.
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6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res pon sa-
bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to vin-
cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;
– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal de
ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co or-
de na das ge o grá fi cas;
– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da en -
ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra ção
de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 01 a 222, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Pro je ta da, s/nº, Con-
jun to Arsê nio Alves, Ci da de de Boa Ven tu ra, Esta do
da Pa ra í ba, de co or de na das ge o grá fi cas em 07º 25’
26” S de la ti tu de e 38º 12’ 57” W de lon gi tu de, con so-
an te aos da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do no
D.O.U., de 18.03.1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de vem
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 118 a 121, de no mi na do de “Ro -
te i ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– 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 arruamento, endereços da sede e do
sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para al te ra ção es ta-
tu tá ria, apre sen ta ção dos do cu men tos dis pos tos no
su bi tem 6.7, in ci sos: I e II, III, IV, V e VIII, en tre ou tros,
e do su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co), da Nor ma
02/98. (fls. 128, 170, 173 e 199).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 206, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– identificação da entidade;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo ca li za-
ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos (trans-
mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al), com
in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si da de
de cam po no li mi te da área de ser vi ço;
– diagramas de irradiação do sistema irradiante e
características elétricas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 220 e 221.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Associação dos Moradores de Boa Ventura

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: José Ale xan dre da Sil va
Vice-Pre si den te: Jo se fa Arru da Pe re i ra
Se cre tá rio: José Eri van Le i te
Te sou re i ro: Ma ria da Pe nha Go mes de Lima
Dir. So ci al: Alí rio Ânge lo de Ara ú jo
Dir. Pa tri mô nio: Bru no Ca val can te de Arru da
Dir. Rel. Púb.: Ive te Leô ni da de O. Arru da

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  17 11423    7ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



Dir. Cul tu ral: Expe di to Ange lo de Ara ú jo
Dir. Espor tes: Sér gio Mi li a no da Sil va
Ora dor: Ma ria Go re te Gon çal ves Cos mo

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e
es tú dio
Rua Projetada, s/nº, Conjunto Arsênio Alves, Cidade
de Boa Ventura, Estado da Paraíba,

– co or de na das ge o grá fi cas
07º 25’ 26” S de latitude e 38º 12’ 57” W de longitude,
correspondentes aos dados constantes no «Formulário de 
Informações Técnicas”, fls. 206 e “Roteiro de Análise de
Instalação da Estação de RADCOM”, fls. 220 e 221, que
se refere à localização da estação.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri men to
do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção dos Mo ra do res de 
Boa Ven tu ra, no sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor ga de
Au to ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di da, den tro das
con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53.730.000.541/98, de 19 de agos to de 1998.

Bra sí lia, 22 de maio de 2001.
De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta men-

to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 22 de maio de 2001.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta men-

to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 22 de maio de 2001. – Ha mil ton de Mag -

alhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são ter -
mi na ti va)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 272, DE 2003

(Nº 1.816/2002, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associação
dos Moradores da Praia da Costa a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Vila Velha, Estado do Espírito Santo.

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

ria nº 604, de 24 de ou tu bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção dos Mo ra do res da Pra ia da Cos ta a exe cu-
tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço

de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Vila Ve -
lha, Esta do do Espí ri to San to.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.402, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal.
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

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

1 – Por ta ria nº 595, de 24 de ou tu bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul -
tu ra de Assu/RN, na ci da de de Assu-RN;

2 – Por ta ria nº 596, de 24 de ou tu bro de 2001
– Fun da ção Má rio Ne gó cio, na ci da de

de Par na mi rim-RN;
3 – Por ta ria nº 597, de 24 de ou tu bro de 2001

– Asso ci a ção Cul tu ral Ma ca pa ra na FM, na ci da de
de Ma ca pa ra na-PE;

4 – Por ta ria nº 598, de 24 de ou tu bro de 2001
– Asso ci a ção Be ne fi cen te de Chá do Po vão, na ci -
da de de Ver ten te do Lé rio-PE;

5 – Por ta ria nº 599, de 24 de ou tu bro de 2001
– Asso ci a ção de Mí dia Co mu ni tá ria Ci da de das
Bri sas, na ci da de de Vo tu po ran ga-SP;

6 – Por ta ria nº 600, de 24 de ou tu bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul -
tu ra Pi ran gi en se, na ci da de de Pi ran gi-SP;

7 – Por ta ria nº 601, de 24 de ou tu bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Por tu en se de
Rá dio e TV, na ci da de de Astol fo Du tra-MG;

8 – Por ta ria nº 604, de 24 de ou tu bro de 2001
– Asso ci a ção dos Mo ra do res da Pra ia  da Cos ta,
na ci da de de Vila Ve lha-ES;

9 – Portaria nº 606, de 24 de outubro de 2001 –
Sociedade Civil Boca Maldita, na cidade de
Curitiba-PR:

10 – Por ta ria nº 607, de 24 de ou tu bro de
2001 – Asso ci a ção de Assis tên cia aos Ba ir ros de
Pi tan gui – ABAP, na ci da de de Pi tan gui-MG; e

11 – Portaria nº 608, de 24 de outubro de 2001 – 
Associação Comunitária Cultural Rural da Imagem e
do Som de Lagamar, na cidade de Lagamar-MG.

Brasília, 18 de dezembro de 2001. – Fernando
Henrique Cardoso.
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MC nº 738 EM

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va
do cu men ta ção para que a en ti da de Asso ci a ção

dos Mo ra do res da Pra ia da Cos ta, na ci da de de Vila
Ve lha, Esta do do Espí ri to San to, ex plo re o ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca-
put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612. de 19 
de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi-
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da-
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu-
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu-
lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci-
o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53660.000617/981 que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa a pro du zir efe i tos le ga is so-
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 604, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53660.000617/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção dos Mo ra do res da 
Pra ia da Cos ta, com sede na Rua Hen ri que Mos co so
nº 195, es qui na com Hugo Mus so nº 463, Pra ia da
Cos ta, na ci da de de Vila Ve lha, Esta do do Espí ri to

San to, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 20º20’10”S e lon gi tu de
40ºl6’54”W, uti li zan do a fre qüên cia de 105,9 MHz.

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

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 341/2001-DOSR/SSR/MC

Referência: Pro ces so nº 53.660.000.617/98 de
9-9-1998.

Objeto: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Interessado: Asso ci a ção dos Mo ra do res da Pra ia
da Cos ta, lo ca li da de de Vila Ve lha, Esta do do Espí ri-
to San to.

I – Intro du ção

1. A Associação dos Moradores da Praia da Costa,
inscrita no CNPJ sob o número 31.478.712/0001-44,
Estado do Espírito Santo, com sede na Rua Henrique
Moscoso, nº 195, esquina com Hugo Musso, nº 463,
Praia da Costa, Cidade de Vila Velha, dirigiu-se ao
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, por meio
de requerimento datado de 3-9-1998, subscrito por
representante legal, demonstrando interesse na
exploração da Radiodifusão Comunitária, na localidade
que indica.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – D.O.U.,
de 18-3-1999, Se ção 3, que con tem pla a lo ca li da de
onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as sim como 
o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
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3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 01, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 02/98, de 06.08.1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
02/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 02/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res pon sa-
bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to vin-
cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal de
ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co or-
de na das ge o grá fi cas;
– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da en -
ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra ção
de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 07 a 124 dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas

9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em sua pe -
ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos em
área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Av. Hugo Mus so, nº 463 ,
Pra ia da Cos ta, Ci da de de Vila Ve lha, Esta do do
Espí ri to San to, de co or de na das ge o grá fi cas em
20º20’10”S de la ti tu de e 40º16’54”W de lon gi tu de,
con so an tes aos da dos cons tan tes no avi so no DOU
de 18-3-1999, Se ção 03.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 72 a 75 , de no mi na do de ana li se
Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das ge o-
grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci den tes
com os le van ta men tos do IBGE;
– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en de re-
ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do
sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção
da do cu men ta ção elen ca da no su bi tem 6.7 in ci sos II,
III e XI da Nor ma nº 2/98, al te ra ção es ta tu tá ria, CNPJ
da re que ren te, de cla ra ção do en de re ço da sede da
Enti da de, bem como do su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni-
co) da Nor ma nº 2/98 (fls. 78 a 124).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 81 e 82 ,
fir ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re -
su mi das as se guin tes in for ma ções:

– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa e de
localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio;
– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos (trans-
mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al), com
in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si da de
de cam po no li mi te da área de ser vi ço;
– diagramas de irradiação do sistema irradiante e
características elétricas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
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a Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 120 e 121.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple -
i to, se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti-
da de:

– nome
Associação dos Moradores da Praia da Costa.

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Ma no el Vi cen te Ma cha do
Vice-Pre si den te: Gil son Pa che co da Cos ta
1º Se cre tá rio: Pe dro Pa u lo de Mat tos Cou ti nho
2ª Se cre tá ria: Vil ma Acqua vi va
1º Te sou re i ro: Edu ar do Antu nes Mer hi
2º Te sou re i ro: Ri car do da Ro cha Pe re i ra

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
Rua Hugo Musso, nº 463, Praia da Costa Grande de 
Vila Velha, Estado do Espírito Santo;

– co or de na das ge o grá fi cas
20°20’10”S de latitude e 40°16’54”W de longitude,
correspondentes aos dados constantes no
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 81 e 82 e
“Roteiro de Análise de Instalação da Estação de
RADCOM”, fls. 120 e 121, que se refere à
localização da estação.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção dos Mo -
ra do res da Pra ia da Cos ta, no sen ti do de con ce-
der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção
do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de
pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas no
Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.660.000.617/98, de
9-9-1998.

Bra sí lia, 1º de ou tu bro de 2001. – Adri a na C.
Cos ta, Re la to ra da con clu são Ju rí di ca – Ne i de Apa -
re ci da da Sil va, Re la to ra da con clu são Téc ni ca.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 2 de ou tu bro de 2001. – Ha mil ton de

Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.
De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio de Ser vi-

ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia 2 de ou tu bro de 2001. – Anto nio Car los

Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser -
vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va).

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 273, DE 2003

(Nº 1.833/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to
Cul tu ral e Artís ti co de Rio Bo ni to do
Igua çu a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Rio Bo ni to
do Igua çu, Esta do do Pa ra ná.

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

ta ria nº 791, de 14 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul -
tu ral e Artís ti co de Rio Bo ni to do Igua çu a exe cu tar,
por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Rio Bo ni to do
Igua çu, Esta do do Pa ra ná.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 156, DE 2003

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de ex po si ções de mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 782, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Mo ra do res de Boa Vis -
ta, na ci da de de Ôlho d’Água das Flô res – AL;

2 – Por ta ria nº 783, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Co ru ri pe, na
ci da de de Co ru ri pe – AL;
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3 – Por ta ria nº 785, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ta pe ra Fa lan do Mais Alto,
na ci da de de São José da Ta pe ra – AL;

4 – Por ta ria nº 786, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Bra sil Co mu ni tá rio, na ci da de de São
Ga bri el-RS;

5 – Por ta ria nº 787, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Cam po Re don-
do/RN, na ci da de de Cam po Re don do – RN;

6 – Por ta ria nº 789, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos da Vida, na ci da de
de Cor de i ro – RJ;

7 – Por ta ria nº 791, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul -
tu ral e Artís ti co de Rio Bo ni to do Igua çu, na ci da de de
Rio Bo ni to do Igua çu -PR; e

8 – Por ta ria nº 792, de 14 de de zem bro de
2001– Asso ci a ção Bon fim Espe ran ça -ABESPE, na
ci da de de Bon fim – MG.

Bra sí lia, 11 de mar ço de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC nº 73 EM

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol-
vi men to Cul tu ral e Artís ti co de Rio Bo ni to do Igua çu,
na ci da de de Rio Bo ni to do Igua çu, Esta do do Pa ra ná,
ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em
con for mi da de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i-
ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar ser vi ço, cuja 
do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da co mu-
ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da fi lo-
so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de ma-
ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta ção
da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la-
ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-

subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53740.000871/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 791, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta que cons ta do Pro ces so Admi -
nis tra ti vo nº 53740.000871/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
De sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co de Rio Bo ni to do
Igua çu, com sede na Rua Sal va dor Ra i mun do, nº 147
– Cen tro, na ci da de de Rio Bo ni to do Igua çu, Esta do
do Pa ra ná, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu-
si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 25°25’24”S e lon gi tu de em
52°31’41”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5° Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 333/2001– DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.740.000.871/98, de
14-8-1998.

Objeto: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi-
men to Cul tu ral e Artís ti co de Rio Bo ni to do Igua çu, lo-
ca li da de de Rio Bo ni to do Igua çu, Esta do do Pa ra ná.
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I – Intro du ção

1. Asso ci a ção de Co mu ni tá ria de De sen vol vi-
men to Cul tu ral e Artís ti co de Rio Bo ni to do Igua çu,
ins cri to no CNPJ sob o nú me ro 02.660.015/0001-01,
no Esta do do Pa ra ná, com sede na Rua Sal va dor Ra i-
mun do, nº 147, Cen tro, Ci da de de Rio Bo ni to do Igua -
çu, PR, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men to da ta do de
11 de agos to de 1998, subs cri to por re pre sen tan te le -
gal, de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi-
ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria na Lo ca li da de que
in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
5 de no vem bro de 1998, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do -
cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, em face dos di ta mes le ga is
per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes
da en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de-
cla ra ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi-
men to da taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos
pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 422, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Sal va dor Ra i mun do, nº
147, Cen tro, Ci da de de Rio Bo ni to do Igua çu, Esta do
do Pa ra ná, de co or de na das ge o grá fi cas em
25º25’24”S de la ti tu de e 52º31’41”W de lon gi tu de,
con so an te aos da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do
no DOU, de 5-11-1998, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de vem
ser con fir ma das, pelo que se de pre en de da me mó ria
do do cu men to de fo lhas 70, de no mi na do de “Ro te i ro
de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
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12. Se gui ram-se di li gên ci as para al te ra ção es ta-
tu tá ria e apre sen ta ção dos su bi tem 6,7, I, II, IV, V, VI e
VIII e pos te ri or men te o su bi tens 6.11, (Pro je to Téc ni-
co) da Nor ma nº 2/98, (fls. 74, 97, 99, 115, 127, 388,
389 e 413).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 415, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os endereços da sede administrativa e de

localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 420 e 421.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção de Co mu ni tá ria de De sen vol vi men-

to Cul tu ral e Artís ti co de Rio Bo ni to do Igua çu

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Edil son Be re ga to
Vice-Pre si den te: Ander son Bor to luz zi
Se cre tá rio-Ge ral: Mo a cir Mar cos Pon go ni
Vice-Se cre tá rio: Ade li no Nova
Te sou re i ro: Na tel M. dos San tos
Vice-Te sou re i ro: Vo do mar car los Sou ti er
Dir. Admi nis tra ti vo: Ril do José Say ra i der
Vice-Dir. Adm.:Gil mar Kru ger

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
Rua Salvador Raimundo, nº 147, Centro, Cidade de
Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná,

–  co or de na das ge o grá fi cas
25°25’24”S de latitude e 52°31’41”W de longitude,
correspondentes aos dados constantes no
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 415, e no
“Roteiro de Análise de Instalação da Estação de
Radcom”, fls. 420 e 421, que se refere à localização
da estação.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria de De sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co de Rio
Bo ni to do Igua çu, no sen ti do de con ce der-lhe a Ou-
tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di da,
den tro das con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53.740.000.871/98, de 14 de agos to
de 1998.

Bra sí lia, 27 de se tem bro de 2001.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 28 de se tem bro de 2001. – Ha mil ton

de Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 274, DE 2003

(Nº 1.848/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Pe dre i ras a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Pe dre i ras, Esta do do
Ma ra nhão.

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

ta ria nº 377, de 11 de ju lho de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Pe dre i ras a exe -
cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pe dre i-
ras, Esta do do Ma ra nhão.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
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MENSAGEM Nº 994, DE 2001

Se nho res Mem bros do con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as,
acom pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se-
nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri-
za ções para exe cu tar ser vi ços de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, con for me os se guin tes atos e en ti da-
des:

1 – Por ta ria nº 305, de 16 de maio de 2001 –
Fun da ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Lu mi nen se –
FUNCCOL, na ci da de de Paço do Lu mi ar – MA;

2 – Por ta ria nº 310, de 25 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral Rá dio Co mu ni tá ria Pé ro la FM de
San to Au gus to, na ci da de de San to Au gus to – RS;

3 – Por ta ria nº 312, de 25 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de Fe i ra Nova, na ci da de de Fe i ra Nova – PE;

4 – Por ta ria nº 314, de 25 de maio de 2001 –
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Paz Ser -
ra na FM, na ci da de de La ges – SC;

5 – Por ta ria nº 315, de 25 de maio de 2001 –
Fun da ção Assis ten ci al Lar da Paz – FALP, ria ci da de
de Do res do Inda iá – MG;

6 – Por ta ria nº 317, de 25 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Bom Re ti ro da Espe ran ça,
na ci da de de Anga tu ba – SP;

7 – Por ta ria nº 319, de 25 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Ta pi ren se de Assis tên cia So ci al – ATAS,
na ci da de de Ta pi ra – MG;

8 – Por ta ria nº 375, de 11 de ju lho de 2001 –
Fun da ção De pu ta do Wal fri do Mon te i ro, na ci da de de
Icó – CE;

9 – Por ta ria nº 376, de 11 de ju lho de 2001 –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Bem
Aven tu ra do José de Anchi e ta, na ci da de de Ara ca ju
– SE;

10 – Por ta ria nº 377, de 11 de ju lho de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Pe dre i ras, na ci -
da de de Pe dre i ras – MA; e

11 – Por ta ria nº 378, de 11 de ju lho de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res de San ta
Bár ba ra do Tu gú rio, na ci da de de San ta Bár ba ra do
Tu gú rio – MG.

Bra sí lia, 17 de se tem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC nº 446 EM

Bra sí lia, 16 de agos to de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da .Asso ci a ção Cul tu ral Co -
mu ni tá ria de Pe dre i ras, com sede na ci da de de Pe -
dre i ras, Esta do de Ma ra nhão, ex plo re o ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca-
put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 
de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi-
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da-
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu-
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu-
lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o-
na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53680.000571/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci-
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 377, DE 11 DE JULHO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53680000571/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni-
tá ria de Pe dre i ras, com sede na Rua 1º de Maio, nº
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300, Ba ir ro Alto São José, na ci da de de Pe dre i ras,
Esta do do Ma ra nhão, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 04º35’40”S e lon gi tu de em
44º40’02”W, uti li zan do a fre qüên cia de 106,3 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 159/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.680.000.571/98 de
28-8-98.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de
Pe dre i ras, lo ca li da de de Pe dre i ras, Esta do do Ma ra-
nhão.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Pe dre i-
ras, ins cri ta no CGC sob o nú me ro 02.519.105/0001-87, 
Esta do do Ma ra nhão, com sede na Rua 1º de Maio,
300, Alto São José, Ci da de de Pe dre i ras-MA, di ri-
giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca-
ções, por meio de re que ri men to da ta do de 28-8-1998
e, pos te ri or men te, da ta do de 22-3-1999, à fl. 05,
subs cri to por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te-
res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU.,
de 18-3-1999, Se ção 3, que con tem pla a lo ca li da de
onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as sim como 
o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do -
cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

. atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 01, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;

– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;

– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-
pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, em face dos di ta mes le ga is
per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;

– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal
de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7.Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 9 a 856 dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.
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III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la-
dos em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a
1km, com cen tro lo ca li za do na Rua 1º de Maio,
300, Alto São José, Ci da de de Pe dre i ras, Esta do
do Ma ra nhão, de co or de na das ge o grá fi cas em
04º35’40”S de la ti tu de e 44º40’02”W de lon gi tu de,
con so an te os da dos cons tan tes no avi so no DOU
de 18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lha 811, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

da plan ta de ar ru a men to, Ata de ele i ção dos atu a is di -
ri gen tes da Enti da de e do cu men tos a eles per ti nen-
tes, com pro va ção do de vi do re gis tro da Ata de Cons ti-
tu i ção da Enti da de, al te ra ção es ta tu tá ria, de cla ra ção,
as si na da pelo re pre sen tan te le gal, cons tan do o en de-
re ço da sede da re que ren te; bem como, de cla ra ção
de que a Enti da de não pos sui vín cu los que a su bor di-
ne a ou tra Enti da de, có pia do CNPJ da re que ren te.
Foi en ca mi nha da vo lun ta ri a men te a do cu men ta ção
re fe ren te ao su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co), da Nor -
ma 02/98, (fls. 812 a 856).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 814 e 815,
fir ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re -
su mi das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),

com in di ca ção da po tên ci as efe ti va ir ra di a da e in ten-
si da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 830 e 831. Na oca sião da so -
li ci ta ção do li cen ci a men to da es ta ção, a Enti da de de -
ve rá in di car o nome do fa bri can te e o mo de lo do
trans mis sor cer ti fi ca do para o ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria de 25,0 W.

15. E o re la tó rio.

IV – Con clu sao/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Pe dre i ras.

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Oba di as Alves Ba tis ta
Vice-Pre si den te: Gre gó rio Go mes
Se cre tá ria: Su ely Li an dro de Andra de Fer nan des
Te sou re i ra: Eli a ne Go mes Me ne ses
Dir. de Pa tri mô nio: José Val de ci Sil va Jú ni or.

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua 1º de Maio, 300, Alto São José, Ci da de de
Pe dre i ras, Esta do do Ma ra nhão;

– co or de na das ge o grá fi cas
04º35’40”S de latitude e 44º40’02”W de longitude,
correspondentes aos dados constantes no
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 814 e
815, e “Roteiro de Análise de Instalação da Estação
de RADCOM”, fls. 830 e 831, que se refere à
localização da estação.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Cul tu ral
Co mu ni tá ria de Pe dre i ras, no sen ti do de con ce der lhe
a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi-
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ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten-
di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53.680.000.571/98, de 28 de agos to
de 1998.

Bra sí lia, 27 de abril de 2001.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 275, DE 2003

(Nº 1.856/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Re nas cer a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ja ca raú, Esta do da Pa ra í ba.

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

ta ria nº 483, de 22 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Re nas cer a exe cu tar, por
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ja ca raú, Esta do
da Pa ra í ba.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.247, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções
para exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 347, de 17 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Casa da Cul tu ra de Bom Jar dim, na ci da-
de de Bom Jar dim-PE;

2 – Por ta ria nº 405, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Ra di o fô ni ca Cul tu ral de Ouro Ver de do
Oes te, na ci da de de Ouro Ver de do Oes te-PR:

3 – Por ta ria nº 638, de 5 de ou tu bro de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ino cên ci en ce de Co mu ni ca-
ção e Mar ke ting. na ci da de de Ino cên cia-MS:

4 – Por ta ria nº 478, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção de Mo ra do res da Co mu ni da de São Pe dro
– AMOPE, na ci da de de Pal ma res-PE;

5 – Por ta ria nº 479, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção União dos Ami gos de São João dos Pa -
tos, na ci da de de São João dos Pa tos-MA;

6 – Por ta ria nº 480, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção dos Tra ba lha do res de Gu i ma râ nia (ATG),
na ci da de de Gu i ma râ nia-MG;

7 – Por ta ria nº 482, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção de Mo ra do res do Bra vo, na ci da de de
Ser ra Pre ta-BA;

8 – Por ta ria nº 483, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Re nas cer, na ci da de de Ja -
ca raú-PB;

9 – Por ta ria nº 484, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral, Co mu ni tá ria e Ra di o di fu são de
Ti ju cas-SC – ACCRT, Ba ir ros Joáia, XV de No vem-
bro, Cen tro, Are i as e Pra ça, na ci da de de Ti ju cas-SC;

10 – Por ta ria nº 485, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral, Te ra pêu ti ca e
Ambi en tal de Impe ra triz, ria ci da de de Impe ra triz-MA;

11 – Por ta ria nº 486, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Re cre a ti va dos
Ba ir ros: Urbis, Pla nal to e San to Antô nio, na ci da de de
Catu-BA; e

12 – Por ta ria nº 489, de 22 de agos to de 2001 –
Água Boa Asso ci a ção Co mu ni tá ria/ABAC, na ci da de
de Dou ra dos-MS.

Bra sí lia, 8 de no vem bro de 2001. – Mar co Ma -
ci el.

MC nº 607 EM

Bra sí lia, 28 de se tem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Re nas ce ra na ci da de de Ja ca raú Esta do da Pa ra í ba
ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em
con for mi da de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i-
ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi-
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da-
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu-
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu-
lan tes.
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3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral, mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la-
ci o na is.

4. So bre o caso era es pé cie, de ter mi nei aná li-
ses téc ni ca e Ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da,
cons ta tan do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti-
vo ao ple i to, o que se con clui da do cu men ta ção de
ori gem, con subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53730.000009/99, que ora faço
acom pa nhar, com a fi na li da de de sub si di ar os tra-
ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 483, DE 22 DE AGOSTO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 1.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53730.000009/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Re -
nas cer, com sede na Rua João Pes soa, s/nº, Cen tro,
na ci da de de Ja ca raú, Esta do da Pa ra í ba, a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com 
o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das
ge o grá fi cas com la ti tu de em 06º36’54”S e lon gi tu de
era 35º17’30”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9
MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 242/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53730000009/99, de
22-1-99.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção Co mu ni tá ria Re nas cer –
ASCORE, lo ca li da de de Ja ca raú, Esta do da Pa ra í ba.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria Re nas cer –
ASCORE, ins cri ta no CGC/MF ou CNPJ sob o nú me-
ro 02.878.401/0001-74, no Esta do da Pa ra í ba, com
sede na Rua Pre si den te João Pes soa s/nº, ci da de de
Ja ca raú – PB, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men to da ta do
de 28 de de zem bro de 1998, subs cri to por re pre sen-
tan te le gal, de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do 
Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de
que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
9 de se tem bro de 1999, Se ção 3, que con tem pla lo ca-
li da de onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as -
sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do -
cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
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ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas além de pe dir a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do os
re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, em face dos di ta mes le ga is
per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 5 à 98, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Pre si den te João Pes -
soa s/nº, na ci da de de Ja ca raú, Esta do da Pa ra í ba, de 
co or de na das ge o grá fi cas em 06°36’54”S de la ti tu de e 
35°17’30”W de lon gi tu de, cons tan tes do Avi so pu bli-
ca do no DOU, de 9-9-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da

me mó ria do do cu men to de fo lhas 59, de no mi na-
do de “Ro te i ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para a apre sen ta-

ção da do cu men ta ção elen ca da no su bi tem 6.7 in ci-
sos I e II da Nor ma nº 2/98, com pro van te de vá li da
exis tên cia das en ti da des que ma ni fes ta ram apo io à
ini ci a ti va. Enca mi nha men to do Pro je to Téc ni co com
pos te ri or ade qua ção do mes mo à Nor ma nº 2/98, (fls.
60 à 98).

13. Ao cum prir as exi gên ci as, foi en ca mi nha do o 
For mu lá rio de for ma ções Téc ni cas” – fls 97, fir ma do
pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi das
as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o ro te i ro de ve ri fi ca ção de ins ta la-
ção da es ta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com a
Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11. Fo lhas 99 e 100.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Re nas cer – ASCORE;
– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Se ve ri no do Ramo Sil va
Vice-pre si den te: José Amor Ma no el
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1ª Se cre tá ria: Emí lia Ruth Ri be i ro de Men don ça
2º Se cre tá rio: Joel Nu nes de Fa ri as
1º Te sou re i ro: Val de ci Cou ti nho Pes soa
2º Te sou re i ro: Antô nio André Cor ci no
Dir. de Pa trim.e Com.: José So a res So bri nho
Dir. de Espor tes: Se ve ri no Pi nhe i ro De Assis

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Pre si den te João Pes soa s/nº, ci da de de Ja -
ca raú, Esta do da Pa ra í ba;

– co or de na das ge o grá fi cas
06°36’54” de la ti tu de e 35°17’30” de lon gi tu de,

cor res pon den tes aos da dos dis pos tos no “Ro te i ro de
Aná li se de Insta la ção da Esta ção” – fls. 99 e 100, bem 
como “For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” – fls 97 e 
que se re fe rem à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Re nas cer – ASCORE, no sen ti do de con ce-
der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção
do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de
pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas no
Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53730000009/99, de 22
de ja ne i ro de 1999.

Bra sí lia, 26 de ju lho de 2001.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga e Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 27 de ju lho de 2001. – Ha mil ton de Ma -

ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 276, DE 2003

(Nº 1.882/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Mo vi men to So ci al, Artís ti co e Cul tu-
ral Rá dio Co mu ni tá ria Alter na ti va FM de
Si que i ra Cam pos a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Si que i ra Cam pos, Esta do do Pa ra ná.

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

ta ria nº 688, de 14 de no vem bro de 2001, que au to ri za

a Asso ci a ção Mo vi men to So ci al, Artís ti co e Cul tu ral
Rá dio Co mu ni tá ria Alter na ti va FM de Si que i ra Cam -
pos a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Si que i ra Cam pos, Esta do do Pa ra ná.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 47, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 686, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Entre fo lhen se de Ra di o di-
fu são, na ci da de de Entre Fo lhas – MG;

2 – Por ta ria nº 688, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Mo vi men to So ci al, Artís ti co e Cul tu ral
Rá dio Co mu ni tá ria Alter na ti va FM de Si que i ra Cam -
pos, na ci da de de Si que i ra Cam pos – PR;

3 – Por ta ria nº 689, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Rio Bo ni to, na ci da-
de de Bo ni to – PE;

4 – Por ta ria nº 707, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Edu ca ti va São Si mão, na ci da de de São 
Si mão – GO;

5 – Por ta ria nº 709, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ita pi ra puã, na ci da de
de Ita pi ra puã – GO;

6 – Por ta ria nº 711, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Ara ú jos –
ACCA, na ci da de de Ara ú jos – MG; e

7 – Por ta ria nº 712, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria Di men são –
ARCOD, na ci da de de Uber lân dia – MG.

Bra sí lia, 30 de ja ne i ro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC nº 811 EM

Bra sí lia, 12 de de zem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção Mo vi men to So ci al, Artís ti-
co e Cul tu ral Rá dio Co mu ni tá ria Alter na ti va FM de Si -
que i ra Cam pos, na ci da de de Si que i ra Cam pos, Esta -
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do do Pa ra ná, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do art. 223
da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi-
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da-
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu-
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu-
lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti-
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o naL so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de 
elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os 
seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53740.000481/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sam a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te,  Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 688, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53740.000481/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Mo vi men to So ci-
al, Artís ti co e Cul tu ral Rá dio Co mu ni tá ria Alter na ti va
FM de Si que i ra Cam pos, com sede na Rua Esta do do
Rio, s/nº, na ci da de de Si que i ra Cam pos, Esta do do
Pa ra ná, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de.

Art 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen te,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 23º41’15”S e lon gi tu de em
49º49’41”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra cm vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 374/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.740.000.481/99, de
7-5-1 999.

Objeto: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Interessado: Asso ci a ção do Mo vi men to So ci al
Artís ti co e Cul tu ral – Rá dio Co mu ni tá ria Alter na ti va
FM de Si que i ra Cam pos, lo ca li da de de Si que i ra
Cam pos, Esta do do Pa ra ná.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção do Mo vi men to So ci al Artís ti co e
Cul tu ral – Rá dio Co mu ni tá ria Alter na ti va FM de Si-
que i ra Cam pos, ins cri to no CNPJ sob o nú me ro
03.083.971/0001-30, no Esta do do Pa ra ná, com sede 
na Rua Esta do do Rio, 507, Cen tro, Ci da de de Si que i-
ra Cam pos, PR, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men to
da ta do de 13 de abril de 1999, subs cri to por re pre-
sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na ex plo ra-
ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca-
li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta-
da como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos
do Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União –
DOU, de 9 de se tem bro de 1999, Se ção 3, que con -
tem pla o lo gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu
trans mis sor, as sim como o sis te ma ir ra di an te e res -
pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to Nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.
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I – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den-
do os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men-
tar nº 2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne -
ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, em face dos di ta mes le ga is
per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes
da en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de-
cla ra ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi-
men to da taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos
pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 145, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cir cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Esta do do Rio, 507,
Cen tro, Ci da de de Si que i ra Cam pos, Esta do do Pa ra-
ná, de co or de na das ge o grá fi cas em 23º41’15”S de la -
ti tu de e 49º49’41”W de lon gi tu de, con so an te aos da -
dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de
9-9-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser con fir ma das, pelo que se de pre en de da

me mó ria do do cu men to de fo lhas 90, de no mi na-
do de “Ro te i ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e

do sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para al te ra ção es ta-

tu tá ria e apre sen ta ção dos su bi tem 6,7,1V, V e VIII e
pos te ri or men te o su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co) da
Nor ma 02/98, (fls. 92, 126 e 146).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 149, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas  elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 153 e 154.

15. E o re la tó rio.
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IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção do Mo vi men to So ci al Artís ti co e Cul tu ral
– Rá dio Co mu ni tá ria Alter na ti va FM de Si que i ra
Cam pos

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: José Re na to Cas ta nhe i ra
Vice-Pre si den te: José Leal
1º Se cre tá rio: Ges la i ne Apa re ci da Leal
2º Se cre tá rio: Luiz Car los Pin to Ro que
1º Te sou re i ro: Ju a rez Fran cis co Leal
2º Te sou re i ro: Mes si as Jo a quim dos Reis

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
– Rua Esta do do Rio, s/n.º, Cen tro, Ci da de de Si-
que i ra Cam pos, Esta do do Pa ra ná;

– co or de na das ge o grá fi cas
23°41’15” S de la ti tu de e 49°49’ 41” W de lon gi-

tu de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 149, e no “Ro -
te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de Rad-
Com”, fls. 153 e 154, que se re fe re à lo ca li za ção da
es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção do Mo vi-
men to So ci al Artís ti co e Cul tu ral – Rá dio Co mu ni tá ria
Alter na ti va FM de Si que i ra Cam pos, no sen ti do de
con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo-
ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo-
ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri-
tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.740.000.481/99,
de 7 de maio de 1999.

Bra sí lia, 11 de ou tu bro de 2001.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia,19 de Ou tu bro de 2001. – Ha mil ton

Mes qui ta, Co orde na dor-Ge ral
De acor do
À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio de Ser vi-

ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 22 de ou tu bro de 2.001.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 277, DE 2003

(Nº 1906/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de Rá dio Co mu ni tá ria Men sa gem
FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Rio Novo do
Sul, Esta do do Espí ri to San to.

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

ta ria nº 377, de 31 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria Men sa gem FM a
exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Rio
Novo do Sul, Esta do do Espí ri to San to.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 6, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to
à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha das
de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta -
do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, con for me se -
guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 278, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio La je do
FM, na ci da de de La je do-PE;

2 – Por ta ria nº 326, de 5 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Voz Pro mis são Mega
EM de Di vi nó po lis de Go iás, na ci da de de Di vi nó po lis
de Go iás – GO:

3 – Por ta ria nº 377, de 3 1 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria Men sa gem FM, na
ci da de de Rio Novo do Sul – ES;
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4 – Por ta ria nº 398, de 31 de ju lho de 2000–
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Novo Dia. n ci da de de Fa xi-
nal – PR

5 – Por ta ria nº 35, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Fun da ção e Cul tu ra e De sen vol vi men to de Bre ji nho –
FUNCUDEB, na ci da de de Bre ji nho – RN;

6 – Por ta ria nº 62, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Ra di o di fi i são Co mu ni tá ria da Ci da de de
Ma ri a na, na ci da de de Ma ri a na – MG;

7 – Por ta ria nº 226, de 18 de abril de 2001 – So-
ci e da de Ambi en ta lis ta de Pra ia Seca. na ci da de de
Ara ru a ma – RJ;

8 – Por ta ria nº 231, de 18 de abril de 2001 –
ACCA – Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Ara ca ti en-
se, na ci da de de Ara ca ti – CE;

9 – Por ta ria nº 519, de 29 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria da Re gião
de Vis con de de Mauá, na ci da de de Re sen de – RJ; e

10 – Por ta ria nº 520, de 29 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio Tro pi cal FM de Vera –
MT (ACRT/FM), na ci da de de Vera – MT.

 Bra sí lia, 3 de ja ne i ro de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC nº 187 EM

Bra sí lia, 27 de mar ço de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pu bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção de Rá dio Co -
mu ni tá ria Men sa gem FM, com sede na ci da de de Rio
Novo do Sul, Esta do do Espí ri to San to, ex plo re o ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de
com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da
co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da 
fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de
ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta-
ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti-
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
cor ri a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de 
elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os 
seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie. de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53660.000718/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci-
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos Le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi me ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARiA Nº 377, DE 31 DE JULHO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53660.000718/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni-
tá ria Men sa gem FM, com sede na Rua Vol pa to, s/nº,
na ci da de de Rio Novo do Sul, Esta do do Espí ri to
San to, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 20°51’49”S e lon gi tu de em
40°56’03”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, rios ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RETIFICAÇÃO

Na Por ta ria nº 371, de 31 de ju lho de 2000,
pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União do dia 10 de
agos to de 2000, SEÇÃO I, pá gi na 16, onde se lê:
Asso ci a ção – Rá dio Co mu ni tá ria Men sa gem FM,
leia-se: Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria Men sa-
gem FM.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 278,  DE 2003

(Nº 1.912/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
cia Ção Co mu ni tá ria de Iga ra pa va a exe-
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Iga ra pa va, Esta do de
São Pa u lo.

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

ta ria nº 675, de 14 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Iga ra pa va a exe cu tar,
por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Iga ra pa va,
Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 94, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo da três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 671, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Alu í sio de Alme i da, na ci -
da de de Gu a reí-SP;

2 – Por ta ria nº 672, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de

Ra di o di fu são e Jor na lis mo de San ta na de Ca ta-
gua ses para o De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral,
na ci da de de San ta na de Ca ta gua ses-MG;

3 – Por ta ria nº 673, de 14 de no vem bro de 2001
– Aca de mia Cul tu ral de San ta He le na –
ACULT-STH/PR, na ci da de de San ta He le na-PR;

4 – Por ta ria nº 674, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Assis ten ci al e Edu ca ti va Co mu ni da de
So li dá ria Sha lon de Are ió po lis, na ci da de de Are ió po-
lis-SP:

5 – Por ta ria nº 675, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Iga ra pa va, na ci da de de 
Iga ra pa va – SP;

6 – Por ta ria nº 676, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
San ta na, na ci da de de Ro se i ra-SP; e

7 – Por ta ria nº 687, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Can ta ga len se de Rá dio
Di fu são, na ci da de de Três Rios-RJ.

Bra sí lia, 14 de fe ve re i ro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC nº 802 EM

Bra sí lia, 12 de de zem bro, de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Iga ra pa-
va, na ci da de de Iga ra pa va, Esta do de São Pa u lo, ex -
plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con -
for mi da de com o ca put do art.223, da Cons ti tu i ção e
a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da
co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da 
fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de
ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta-
ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti-
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações per -
mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to com a
co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so edu ca ci o-
nal, so ci al e cul tu ral, mas, tam bém, ser vem de elo à in -
te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os se gui-
men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53830.001538/99, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 675, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2001

O Mi nis tro De Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53830.001538/99, re sol ve:
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Art. lº Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
Iga ra pa va, com sede na Rua Cer que i ra Cé sar, nº 108
– Cen tro, na ci da de de Iga ra pa va. Esta do de São Pa u-
lo, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se que tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 20°02’20’’S e lon gi tu de em
47°44’36”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87.9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga .

RELATÓRIO Nº 366/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.830.001.538/99 de 10
de de zem bro de 1999.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção Co mu ni tá ria na lo ca li da-
de de Iga ra pa va – SP.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Iga ra pa va, ins cri-
ta no CGC sob o nú me ro 03.458.657/0001-95, no
Esta do de São Pa u lo, com sede na Rua Cer que i ra,
108, Cen tro, Ci da de de Iga ra pa va, SP, di ri giu-se ao
Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por
meio de re que ri men to da ta do de 16 de no vem bro de
1999, subs cri to por re pre sen tan te le gal, de mons tran-
do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU,
de 9 de abril de 2001, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do -
cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
02/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 01 a 78, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
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com cen tro lo ca li za do na Rua Cer que i ra Cé sar, 108,
Cen tro, Ci da de de Iga ra pa va, Esta do de São Pa u lo,
de co or de na das ge o grá fi cas em 20º02’20’’S 5 de la ti-
tu de e 47º44’36”W de lon gi tu de, con so an te os da dos
cons tan tes no avi so no DOU de 9-4-2001, Se ção 03.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 48, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

do su bi tem 6,7, II e VI bem como do su bi tem 6.11,
(Pro je to Téc ni co), da Nor ma 02/98, (fls. 51).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 65, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo ca-

li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 76 e 77.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,

aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Iga ra pa va

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Vil mar Fu nes
Vice-Pre si den te: Cris ti na Lu i za Gu i ma rães Fu nes
1º Te sou re i ro: Lu is mar Fu nes
2º Te sou re i ro: Vi cen te Alves
Se cre tá rio Exec.: Wag ner Alves
Cons. Com. Fis cal: Wil son Antô nio Pe re i ra da Sil va

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Cer que i ra Cé sar, 108, Cen tro, Ci da de de
Iga ra pa va, Esta do de São Pa u lo.

– co or de na das ge o grá fi cas
20°02’20”S de latitude e 47º44’36”W de longitude,
correspondentes aos dados constantes no
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 65, e
“Roteiro de Análise de Instalação da Estação de
RADCOM”, fls. 76 e 77, que se refere à localização
da estação.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria de Iga ra pa va, no sen ti do de con ce der-lhe a Ou -
tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di da,
den tro das con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53.830.001.538199, de 10 de de-
zem bro de 1999.

Bra sí lia, 8 de ou tu bro de 2.001.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 19 de ou tu bro de 2001. – Ha mil ton de

Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral.
De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio de Ser vi-

ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 22 de de zem bro de 2.001. – Anto nio

Car los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga
de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 279, DE 2003

(Nº 1.914/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Can ta ga len se de Rá dio
Di fu são a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Três Rios,
Esta do do Rio de Ja ne i ro.

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

Por ta ria nº 687, de 14 de no vem bro de 2001, que
au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Can ta ga len se
de Rá dio Di fu são a exe cu tar, por três anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria na ci da de de Três Rios, Esta do do Rio de
Ja ne i ro.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 94, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49. in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de ex po si ções de mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 671, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Alu í sio de Alme i da, na ci -
da de de Gu a reí – SP;

2 – Por ta ria nº 672, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são e Jor na-
lis mo de San ta na de Ca ta gua ses para o De sen vol vi-
men to Artís ti co e Cul tu ral, na ci da de de San ta na de
Ca ta gua ses – MG;

3 – Por ta ria nº 673, de 14 de no vem bro de 2001
– Aca de mia Cul tu ral de San ta He le na –
ACULT-STH/PR, na ci da de de San ta He le na – PR;

4 – Por ta ria nº 674, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Assis ten ci al e Edu ca ti va Co mu ni da de
So li dá ria Sha lon de Are ió po lis, na ci da de de Are ió po-
lis – SP;

5 – Por ta ria nº 675, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Iga ra pa va, na ci da de de 
Iga ra pa va – SP;

6 – Por ta ria nº 676, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
Sant’Ana, na ci da de de Ro se i ra – SP; e

7 – Por ta ria nº 687, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Can ta ga len se de Rá dio
Di fu são, na ci da de de Três Rios – RJ.

Bra sí lia, 14 de fe ve re i ro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC nº 810 EM

Bra sí lia, 12 de de zem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá ria Can ta ga len-
se de Rá dio Di fu são, na ci da de de Três Rios, Esta do
do Rio de Ja ne i ro, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do art.
223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i-
ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi-
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da-
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu-
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu-
lan tes.

Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti-
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des  tra ba lhem em  con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu-
la ci o na is.

So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53770.000599/99, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o na-
is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre-
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 687, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53770.000599/99, re sol ve:

11448 Sá ba do  17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL32     



Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Can -
ta ga len se de Rá dio Di fu são, com sede na rua Igle si as
Lo pes, nº 1.638, Can ta ga lo, na ci da de de Três Rios,
Esta do do Rio de Ja ne i ro, a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-

grá fi cas com la ti tu de em 22°06’34”S e lon gi tu de em
43°13’00”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104.9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 280, DE 2003

(Nº 1.915/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de San to
Anto nio do Des co ber to a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de San to Antô nio do Des co ber to, Esta do
de Go iás.

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

ta ria nº 724, de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de San to Antô -
nio do Des co ber to a exe cu tar, por três anos, sem di re-
i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de San to Antô nio do Des co ber to,
Esta do de Go iás.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 110, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII. com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 708, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria lta u çu en se, na ci da de de
Ita u çu-GO;

2 – Por ta ria nº 713, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Anti gos de São Pe dro
da União (ACASPU), na ci da de de São Pe dro da
União – MG;

3 – Por ta ria nº 714, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção de Mo ra do res do Ser ra Ver de, na ci da-
de de Por to Ale gre – RS;

4 –Por ta ria nº 715, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção dos Mo ra do res da Vila Bra sil e Ou tras
Arté ri as, na ci da de de Pom bos – PE:

5 – Por ta ria nº 717, de 26 de no vem bro de 2001
– Ran cho Ver de Vida – RVV, na ci da de de Sal gue i ro – 
PE;

6 –  Por ta ria nº 718, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria FM Uni dos do Her -
val, na ci da de de Her val D’Oeste – SC;

7 –  Por ta ria nº 719, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu-
ra. Boa No tí cia, na ci da de de Du que Ba ce lar – MA:

8 –  Por ta ria nº 724, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de San to Anto -
nio do Des co ber to, na ci da de de San to Anto nio do
Des co ber to – GO; e

9  – Por ta ria nº 731, de 26 de no vem bro de 2001 
– So ci e da de de Ampa ro e Edu ca ção  à Infân cia de
Cruz, na ci da de de Cruz – CE.

Bra sí lia. 30 de fe ve re i ro de 2002.  – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC nº 24 EM

Bra sí lia, 2 de ja ne i ro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de
San to Anto nio do Des co ber to, na ci da de de San to
Anto nio do Des co ber to, Esta do de Go iás, ex plo re o
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da-
de com o ca put do art. 223 da Cons ti tu i ção e a Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi-
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da-
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu-
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu-
lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci-
o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53670.000580/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
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men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 724,
DE 26 DE NOVEMBRO  DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53670.000580/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu-
ni tá ria de San to Anto nio do Des co ber to, com sede na
Qu a dra 33, Lote 22, Sala 107 – Cen tro, na ci da de de
San to Anto nio do Des co ber to, Esta do de Go iás, a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo
pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º  Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 15°56’28”S e lon gi tu de em
48º15’22”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

Art. 4º   Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga-
is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter -
mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a
en ti da de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de
seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de
de li be ra ção.

Art. 5º  Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 400/2001 – DOSR/SSR/MC

Re fe rência: Pro ces so nº 53.670.000.580/98, de
5-10-98.

Objeto: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za-
ção para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de
San to Antô nio do Des co ber to, lo ca li da de de San to
Antô nio do Des co ber to, Esta do de Go iás.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de San to
Antô nio do Des co ber to, ins cri ta no CGC sob o nú me-
ro 02.752.526/0001-53, no Esta do de Go iás, com
sede na Qu a dra 33, Lote 22, sala 107, Cen tro, Ci da de
de San to Antô nio do Des co ber to, GO, di ri giu-se ao
Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por

meio de re que ri men to da ta do de 1º de ou tu bro de
1998, subs cri tos pelo re pre sen tan te le gal, de mons-
tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o-
di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de
9 de se tem bro de 1999, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  17 11455    39ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal
de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 à 121, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Qu a dra 33, Lote 22, sala
107, Cen tro, Ci da de de San to Antô nio do Des co ber to,
Esta do de Go iás, de co or de na das ge o grá fi cas em
15° 56’ 28” S de la ti tu de e 48° 15’ 22” W de lon gi tu de,
con so an te aos da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do
no DOU, de 9-9-1999, Se ção 3.

10 – A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que os cál cu los ini ci al men te efe tu a dos es tão cor re tos
e que, por con se guin te, as co or de na das ge o grá fi cas
in di ca das de vem ser man ti das, pelo que se de pre en-
de da me mó ria do do cu men to de fo lhas 48, de no mi-
na do de “Ro te i ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para al te ra ção es ta-

tu tá ria e apre sen ta ção do su bi tem 6.7, I, II e pos te ri or-
men te a apre sen ta ção do su bi tem 6.11, (Pro je to Téc -
ni co), da Nor ma nº 2/98. (fls. 52 e 96).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 82, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– identificação da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor, an te na e tor re e li nha de trans mis sor),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di an te e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

di a gra mas de ins ta la ção da an te na e de ir ra di a-
ção, com in di ca ção de ca rac te rís ti cas elé tri cas da an -
te na.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma nº  2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 125 e 126.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

–  nome
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de San to

Antô nio Des co ber to

– quadro di re ti vo
Pre si den te: Cle u sa Za nol la
Vice-Pre si den te: Ézia Bar bo sa de Andra de
1ª Se cre tá rio: Ké sia de Alme i da Paz
2ª Se cre tá ria: Va lé ria da Sil va
1ª Te sou re i ra: Rita Mar ques da Sil va
2ª Te sou re i ra: Te re za Fer nan da de S. Oli ve i ra
 Coor. Art.: Lu ci a no Gus ta vo de Lima

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
Quadra 33, Lote 22, sala 107, Centro, Cidade de
Santo Antônio do Descoberto, Estado de Goiás

– coordenadas ge o grá fi cas
15º56’28”S de latitude e 48°15’22”W de longitude,
correspondentes aos dados constantes no
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 82 e
“Roteiro de Análise de Instalação da Estação de
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RADCOM”, fls. 125 e 126, que se refere à
localização da estação.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Cul tu ral
e Co mu ni tá ria de San to Antô nio do Des co ber to, no
sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção
para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria, na lo ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções
cir cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53.670.000.580/98, de 18 de se tem bro de 1998.

Bra sí lia, 6 de No vem bro de 2001.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 7 de no vem bro de 2001. – Ha mil ton De 

Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 281, DE 2003

(Nº 1.916/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de Rá dio Co mu ni tá ria de Po ci nhos
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Po ci nhos, Esta do da
Pa ra í ba.

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

ta ria nº 758, de 6 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria de Po ci nhos a
exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Po -
ci nhos, Esta do da Pa ra í ba.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 119, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -

clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 758, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção de Rá dio C – PB;

2 – Por ta ria nº 759, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Edu ca ti va
de Bi qui nhas, na ci da de de Bi qui nhas – MG;

3 – Por ta ria nº 760, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral Edu ca ti va e Re cre a ti va Ja cu i-
pen se – Rá dio Co mu ni tá ria Ri a chão FM (ACERJ –
RCR), na ci da de de Ri a chão do Ja cu i pe – BA;

4 – Por ta ria nº 761, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ser ra na de Ra di o di fu são, na 
ci da de de Ser ro – MG;

5 – Por ta ria nº 763, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Co mu ni ca ção e Ação So ci-
al, na ci da de de So le da de – PB;

6 – Por ta ria nº 764, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria do Ba ir ro dos Fun ci o ná ri os – 
Fru ta de Le i te/MG, na ci da de de Fru ta de Le i te – MG;

7 – Por ta ria nº 765, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Fa mí lia de Vi ra dou ro, na ci -
da de de Vi ra dou ro – SP;

8 – Por ta ria nº 766, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção de Mo ra do res Co mu ni da de Cris ta li nen-
se, na ci da de de Cris ta li na – GO;

9 – Por ta ria nº 767, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria So le da den se, na ci da de de
So le da de de Mi nas – MG;

10 – Por ta ri ra nº 768, de 6 de de zem bro de 2001 
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Artís ti ca Fo lha
do Bo que i rão, na ci da de de Cu ri ti ba – PR; e

11 – Por ta ria nº 769, de 6 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ma ter Dei de Pi ra ju, na ci -
da de de Pi ra ju – SP.

Bra sí lia, 22 de fe ve re i ro de 2002.  – Mar co Ma ci el.

MC nº 52 EM

Bra sí lia, 25 de ja ne i ro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria de
Po ci nhos, na ci da de de Po ci nhos, Esta do da Pa ra í ba,
ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em
con for mi da de com o ca put do art. 223 da Cons ti tu i ção
e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi-
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
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da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da-
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu-
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu-
lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mais, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o-
nais.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53730.000619/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa mente, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 758, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53730.000619/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni-
tá ria de Po ci nhos, com sede na Rua Antô nio Fe li pe de 
Ma ria nº 41, ba ir ro Nova Bra sí lia, na ci da de de Po ci-
nhos, Esta do da Pa ra í ba, a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 07º04’26”S e lon gi tu de em
36º03’45”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -

ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 434/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.730.000.619/98, de
15-9-98.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria de
Po ci nhos, lo ca li da de de Po ci nhos, Esta do da Pa ra í ba.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria de Po ci nhos,
ins cri ta no CGC sob o nú me ro 02.716.753/0001-23, no
Esta do da Pa ra í ba, com sede na Rua Antô nio Fe li pe,
41, Nova Bra sí lia, ci da de de Po ci nhos, PB, di ri giu-se
ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por 
meio de re que ri men to da ta do de 14 de se tem bro de
1999, subs cri to por re pre sen tan te le gal, de mons tran-
do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de
5 de no vem bro de 1998, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do -
cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
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ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, em face dos di ta mes le ga is
per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 175, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Antô nio Fe li pe, 41,
Nova Bra sí lia, ci da de de Po ci nhos, Esta do da Pa ra í-
ba, de co or de na das ge o grá fi cas em 07º04’26”S de la -
ti tu de e 36º03’45”W de lon gi tu de, con so an te aos da -
dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de
5-11-1998, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de vem
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 53, de no mi na do de “Ro te i ro de

Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. Pos te ri or men te foi in di-
ca do o real en de re ço, que foi ace i to e ana li sa do por
Enge nhe i ro res pon sá vel.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

–  com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para al te ra ção es ta-

tu tá ria e apre sen ta ção dos do cu men tos dis pos tos no
su bi tem 6.7, in ci sos: I, II, lII, IV, V, VI, VIII, e pos te ri or-
men te o su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co), da Nor ma
/98. (fls. 26, 55, 58, 92 e 143).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 163, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rí~ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em 
seu item 6.11, fo lhas 173 e 174.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do serv -
IÇo de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:
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– nome
Associação de Rádio Comunitária de Pocinhos

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Fa bi a no Gal di no de Ara ú jo
Vice-Pre si den te: Adri a no Cé sar Gal di no de Ara ú jo
1ºSe cre tá rio: João Ba tis ta Vas con ce los Cos ta
2º Se cre tá rio: Ro nal do Ino cên cio da Sil va
1º Te sou re i ro: We irg ni ald Dan tas de Melo
2º Te sou re i ro: Isa ac New ton G. Andra de

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
Rua Francisco Barbosa Pontes, s/n.º, Centro,
Cidade de Pocinhos, Estado da Paraíba

– co or de na das ge o grá fi cas
07º04’26” S de latitude e 36º03’45” W de longitude,
correspondentes aos dados constantes no
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 163 e
“Roteiro de Análise de Instalação da Estação de
RADCOM”, fls. 173 e 174, que se refere à
localização da estação.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção de Rá -
dio Co mu ni tá ria de Po ci nhos, no sen ti do de con ce-
der-lhe a Ou tor ga de Aú to ri za ção para a ex plo ra ção
do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de
pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas no
Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.730.000.619/98, de 15
de se tem bro de 1998.

Bra sí lia, 22 de no vem bro de 2001. – Éri ca
Alves Dias, Re la to ra da Con clu são Ju rí di ca – Re gi na
Apa re ci da Mon te i ro, Che fe de Di vi são / SSR, Re la-
tor da con clu são Téc ni ca.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 23 de novembro de 2001. – Ha mil ton

de Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 282, DE 2003

(Nº 1.920/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção da Ra dio Co mu ni tá ria Li ber da de
92,1 FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Iba ti ba,
Esta do do Espí ri to San to.

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

ta ria nº 795, de 14 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria Li ber da de 92,1
FM a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Iba ti ba, Esta do do Espí ri to San to.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 143, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to á apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 784, de 14 de de zem bro de 2001
– Cen tro So ci al, Edu ca ci o nal e Cul tu ral da Zona Nor -
te, na ci da de de Juiz de Fora – MG;

2 – Por ta ria nº 793, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Sal ga-
di nho – PB, na ci da de de Sal ga di nho –PB;

3 – Por ta ria nº 794, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Infor -
ma ção Li vre de João Ne i va, na ci da de de João Ne i va
– ES;

4 – Por ta ria nº 795, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria Li ber da de 92,1
FM, na ci da de de lba ti ba – ES;

5 – Por ta ria nº 796, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Fa ri a le men se para o De-
sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral, na ci da de de Fa ria
Le mos – MG;

6 –Por ta ria nº 797, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria San ta Fé de Cro a tá, na ci -
da de de Cro a ta – CE;

7 – Por ta ria nº 799, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção dos Ami gos do Me mo ri al do Con se lhe i-
ro Pe dro Ba tis ta, na ci da de de San ta Brí gi da – BA;

8 – Por ta ria nº 800, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção São Se bas tião de Rá dio e Co mu ni ca-
ção, na ci da de de Nova Ser ra na – MG; e

9 – Por ta ria nº 820, de 21 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria de Ira ce ma-RR,
na ci da de de lra ce ma – RR.

Bra sí lia, 5 de mar ço de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.
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MC nº 82 EM

Bra sí lia, 25 de ja ne i ro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção res pec ti va do cu men ta ção para
que a en ti da de as so ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria Li -
ber da de 92,1 FM, na ci da de de lba ti ba, Esta do do
Espí ri to San to, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do art. 223,
da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi-
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da-
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu-
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra gera! das lo ca li da des pos tu-
lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la-
ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53660.000551/98, (que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 795, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53660.000551/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni-
tá ria Li ber da de 92,1 FM, com sede na Rua Ma re chal

Ron don, nº 34, so bre lo ja –Cen tro, na ci da de de Iba ti-
ba, Esta do do Espí ri to San to, a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 20º14’07”S e lon gi tu de em
41º30’32”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº338/2001-DOER/SSR/MC

Referência: Pro ces so nº53.660.000.551/98, de
28-8-1998.

Objeto: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Interessado : Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria Li-
ber da de FM de Iba ti ba, lo ca li da de de Iba ti ba, Esta-
do do Espí ri to San to.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria Li ber da de
FM de Iba ti ba, ins cri to no CNPJ sob o nú me ro
02.688.852/0001-49, no Esta do do Espí ri to San to,
com sede na Rua Ma re chal Ron don, 34, so bre lo ja,
Cen tro, ci da de de Iba ti ba, ES, di ri giu-se ao Se nhor
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de
re que ri men to da ta do de 28 de agos to de 1998, subs -
cri to por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se
na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
14 de de zem bro de 1998, Se ção 3, que con tem pla o
lo gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
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são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 01, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 02/98, de 06.08.1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, em face dos di ta mes le ga is
per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 01 a 179, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Ma re chal Ron don, 34,
so bre lo ja, Cen tro, ci da de de Iba ti ba, Esta do do Espí -
ri to San to, de co or de na das ge o grá fi cas em
20º14’07”S de la ti tu de e 41º30’32”W de lon gi tu de,
con so an te aos da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do
no DOU, de 14-12-1998.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de vem
ser con fir ma das, pelo que se de pre en de da me mó ria
do do cu men to de fo lhas 107, de no mi na do de “Ro te i ro
de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
-ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para al te ra ção es ta-

tu tá ria e apre sen ta ção dos su bi tem 6, 7, II, e pos te ri-
or men te o su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co) da Nor ma
02/98, (fls. 110 e 173).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 118, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 177 e 178.

15. É o re la tó rio.
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IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria Li ber da de

FM de Iba ti ba

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: José Hub ner de Fi gue i re do
Vice-Pre si den te: Adí lio Mon te i ro
Se cre tá rio-Ge ral: José Rosa Go mes
1º Te sou re i ro: Ne e mi as Hub ner de Fre i tas
2º Te sou re i ro: Ro mé rio Ho nó rio Gon çal ves
Dir. Ope ra ções: Alis son de Fre i tas de Fi gue i re do
Vice-Dir. de Oper.: Cé lio Sil ve i ra
Dir. Cult. Com. Soc.: Ro nal do F. Neto
V. Dir. C. C. S.:Cé sar Ale i xo
Dir. de Pa tri mô nio:José Hub ner de Mi ran da Jú ni or

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Ma re chal Ron don, 34, so bre lo ja, Cen tro,
Ci da de de Iba ti ba, Esta do do Espí ri to San to,

– co or de na das ge o grá fi cas
20º14’07”S de la ti tu de e 41º30’32”W de lon gi tu-

de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For mu-
lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 118, e no “Ro te i ro
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”, fls. 
177 e 178, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção da Rá dio
Co mu ni tá ria Li ber da de FM de Iba ti ba, no sen ti do de
con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra-
ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li-
da de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas
no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.660.000.551/98, de
28 de agos to de 1998.

Bra sí lia, 27 de se tem bro de 2001.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 28 de se tem bro de 2001. – Ha mil ton

de Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.

(A Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 283, DE 2003

(Nº. 1.930/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria de Pal mas a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Pal mas, Esta do do Pa ra ná.

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

ta ria nº 464, de 22 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Pal mas a exe cu tar, por
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pal mas, Esta do
do Pa ra ná.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.203, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções
para exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 296, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Xi -
que-Xi que, na ci da de de Xi que-Xi que-BA;

2 – Por ta ria nº 805, de 28 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Sa gra do Co ra ção
de Je sus do Ba ir ro San ta nen se, na ci da de de Ita ú-
na-MG;

3 – Por ta ria nº 288, de 16 de maio de 2001 – Aral 
Mo re i ra Asso ci a ção Co mu ni tá ria – AMAC, na ci da de
de Aral Mo re i ra-MS;

4 – Por ta ria nº 296, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Nova FM,
na ci da de de Ba ca bal-MA.
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5 – Por ta ria nº 302, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pró Cam pus, na ci da de de
Ca xi as do Sul-RS;

6 – Por ta ria nº 311, de 25 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria So li da ri e da de, na ci da de de
São Luís-MA;

7 – Por ta ria nº 313, de 25 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Ami gos de Se ve ri a-
no de Alme i da (ACCASA), na ci da de de Se ve ri a no de
Alme i da-RS;

8 – Por ta ria nº 318, de 25 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria “Ami gos de Con -
ce i ção do Lago-Açu”, na ci da de de Con ce i ção do
Lago-Açu-MA;

9 – Por ta ria nº 455, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Pon ta li nen se Edu ca ti va e Cul tu ral, na ci -
da de de Pon ta li na-GO;

10 – Por ta ria nº 459, de 22 de agos to de 2001  –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio, Jor nal e Te le vi são
Gra men se, na ci da de de São Se bas tião da Gra-
ma-SP;

11 – Por ta ria nº 460, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção de Mo ra do res do Ba ir ro Ben to Mar ques–
COHAB, na ci da de de Ta ra u a cá-AC;

12 – Por ta ria nº 463, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção do Alto
São Fran cis co – SOCIALTO, na ci da de de Pi um-
hi-MG;

13 – Por ta ria nº 464, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Pal mas, na ci da de de
Pal mas-PR; e

14 – Por ta ria nº 465, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Bar re i ros, na ci da de de
Bar re i ros-PE.

Bra sí lia, 31 de ou tu bro de 2001. – Mar co Ma ci el.

MC nº 588 EM

Bra sí lia, 28 de se tem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Co mu ni tá ria
de Pal mas, na ci da de de Pal mas, Esta do do Pa ra ná,
ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em
con for mi da de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i-
ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi-
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da-
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu-

são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu-
lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la-
ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção a apre sen ta da, cons ta-
tan do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple -
i to, o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem,
con subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti-
vo nº 53740.000917/99, que ora faço acom pa nhar,
com a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 464, DE 22 DE AGOSTO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53740.000917/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
Pal mas, com sede na Rua Pe dro Si que i ra Cor tes,
s/nº, es qui na com Rua Ca ci que, Ba ir ro La goão, na ci -
da de de Pal mas, Esta do do Pa ra ná, a exe cu tar o ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 26°28’33”S e lon gi tu de em
52º00’08”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.
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Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 253/2001-DOSR/SSR/MC

Referência: Pro ces so nº 53.740.000.917/99 de
31-12-1999.

Objeto: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Interessado: Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Pal mas –
PR, lo ca li da de de Pal mas, Esta do do Pa ra ná.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Pal mas – PR,
ins cri ta no CNPJ sob o nú me ro 03.568.016/0001-93,
Esta do do Pa ra ná, com sede na Rua Pe dro Si que i ra
Cor tes, s/nº – es qui na c/ Rua Ca ci que – Ba ir ro La-
goão, Ci da de de Bom Jar dim, di ri giu-se ao Se nhor
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de
re que ri men to sem data, subs cri to por re pre sen tan te
le gal, de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser -
vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que
in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
5-12-2000, Se ção 3, que con tem pla a lo ca li da de
onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as sim como 
o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do -
cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

– atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 01, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;

– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;

– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-
pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, em face dos di ta mes le ga is
per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;

– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal
de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 5 a 81 dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

– in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Ca ci que, s/nº – es qui na
c/ Pe dro Si que i ra Cor tes, Ba ir ro La goão, ci da de de
Pal mas, Esta do do Pa ra ná, de co or de na das ge o grá fi-
cas em 26°28’33”S de la ti tu de e 52°00’08”W de lon gi-
tu de, con so an tes aos da dos cons tan tes no avi so no
DOU de 5-12-2000, Se ção 03.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lha 52, de no mi na do de “Ro te i ro de
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Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. Vale sa li en tar que as
co or de na das uti li za das para efe i to des ta aná li se, ti ve-
ram como re fe rên cia a plan ta de ar ru a men to.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede     e

do sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

de al te ra ção es ta tu tá ria, de cla ra ção do en de re ço da
sede da en ti da de, bem como do su bi tem 6.11 (Pro je to
Téc ni co) da Nor ma nº 2/98 (fls. 57 a 81).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 63, fir ma do
pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi das
as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da es ta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 82 e 83.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Pal mas – PR.

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Ro sa ne Pla na
Vice-pre si den te: De ni se Apa re ci da dos San tos Alves
Te sou re i ro: José Car los de Lima
1º Se cre tá rio: Gle ber son Di o va ni Bart to la mey
2º Se cre tá ria: Da ni e le de Alme i da

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Pe dro Si que i ra Cor tes, s/nº, Ci da de de Pal-
mas, Esta do do Pa ra ná;

– co or de na das ge o grá fi cas
26°28’33”S de la ti tu de e 52°00’08”W de lon gi tu-

de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 63, e “Ro te i ro de 
Aná li se de Insta la ção da Esta ção de Rad com”, fls. 82
e 83, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria de Pal mas – PR, no sen ti do de con ce der-lhe a
Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di-
da, den tro das con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53.740.000.91 7/99 de 31 de de-
zem bro de 1999.

Bra sí lia 3l de ju lho de 2001.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 31 de ju lho  de 2001. – Ha mil ton de

Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 284, DE 2003

(Nº 1.932/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

 Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Di a man ten se de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Di a man-
te, Esta do da Pa ra í ba.
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O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 471, de 22 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Di a man ten se de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Di a man te, Esta do da Pa ra í ba.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.236, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções
para exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 466, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria “Voz da
Ilha”, na ci da de de Ilha de Ita ma ra cá – PE;

2 – Por ta ria nº 469 de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cen tro de Tra di ções Nor-
des ti nas, na ci da de de Ber ti o ga – SP;

3 – Por ta ria nº 470, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de Si mo né sia/MG, na ci da de de Si mo né sia – MG;

4 – Por ta ria nº 471, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Di a man ten se de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, na ci da de de Di a man te – PB;

5 – Por ta ria nº 472, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Cul tu ral,
Edu ca ti va e Artís ti ca de Bru ma di nho, na ci da de de
Bru ma di nho – MG;

6 – Por ta ria nº 473, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Bi gua çu en se de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria – ABRACOM, na ci da de de Bi gua çu – SC;

7 – Por ta ria nº 474, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Fe i to ria FM, na ci da de
de São Le o pol do – RS;

8 – Por ta ria nº 475, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Mon tes
Cla ros, na ci da de de Mon tes Cla ros – MG;

9 – Por ta ria nº 476, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Téc ni co Edu ca ci o nal Equi pe, na ci da de
de Sa pu ca ia do Sul – RS; e

10 – Por ta ria nº 477, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de Gló ria do Go i tá, na ci da de de Gló ria do Go i tá – PE.

Bra sí lia, 6 de no vem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC nº 595 EM

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Di a man ten-
se de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na ci da de de Di a-
man te, Esta do da Pa ra í ba,  ex plo re o ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put
do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de
fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da
co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da 
fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de
ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta-
ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci-
a ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas
ações per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em
con jun to com a co mu ni da de, au xi li an do não só no
pro ces so edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam-
bém, ser vem de elo à in te gra ção de in for ma ções be -
né fi cas em to dos os seg men tos, e a to dos es ses nú -
cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53730.000060/99, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o na-
is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre-
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te. – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 471, DE 22 DE AGOSTO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53730.000060/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Di a man ten se de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, com sede na Rua Abí lio
Sér vu lo, nº 50, Cen tro, na ci da de de Di a man te, Esta -
do da Pa ra í ba, a exe cu tar o ser vi ço de ra di o di fu são
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co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 07º25’30”S e lon gi tu de em
38º15’46”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9Mhz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 233/2001 –DQSR/SSR/MC

Referência: Pro ces so nº 53.730.000.060/99 de
16-4-1999.

Objeto: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Interessado: Asso ci a ção di a man ten se de Ra di o di-
fu são Co mu ni tá ria, lo ca li da de de Di a man te, es ta do
da Pa ra í ba.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Di a man ten se de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria, ins cri ta no CNPJ sob o nú me ro
02.934.558/0001-70, Esta do da Pa ra í ba, com sede
na Rua Abí lio Sér vu lo, nº 50, Cen tro, Ci da de de Di a-
man te, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men to da ta do de
17.03.1999, subs cri to por re pre sen tan te le gal, de-
mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – D.O.U.,
de 18.03.1999, Se ção 3, que con tem pla a lo ca li da de
onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as sim como 
o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

* atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 01, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19.02.1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 03.03.1998, e
Nor ma nº 02/98, de 06.08.1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
02/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 02/98) está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao 
se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 02 a 268 dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

* in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em sua

pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos em
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área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km, com
cen tro lo ca li za do na Rua Antô nio Vi cen te, s/nº, Cen tro,
Ci da de de Di a man te, Esta do da Pa ra í ba, de co or de na-
das ge o grá fi cas em 07º25’30”S de la ti tu de e
38º15’46”W de lon gi tu de, con so an tes aos da dos cons -
tan tes no avi so no DOU de 18-3-1999, Se ção 03.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lha 205, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

de com pro van te de re gis tro da Ata de Cons ti tu i ção, Ata 
de Ele i ção dos atu a is di ri gen tes da en ti da de, al te ra ção
es ta tu tá ria e com pro va ção de vá li da exis tên cia das en -
ti da des que ma ni fes ta ram apo io à ini ci a ti va da re que-
ren te. Di an te da re gu la ri da de téc ni co- ju rí di ca dos pro -
ces sos re fe ren tes às in te res sa das na lo ca li da de e em
ob ser vân cia ao dis pos to no su bi tem 6.10.1 da Nor ma
nº 2/98, foi en ca mi nha do ofí cio para que se es ta be le-
ces se uma as so ci a ção en tre as re que ren tes; en tre tan-
to, fren te à res pos ta ne ga ti va das en ti da des, uti li zou-se
o cri té rio de se le ção apon ta do no su bi tem 6.10.2 da
Nor ma nº 2/98, do qual se cons ta tou que a re que ren te
con ta com ma i or nú me ro de ma ni fes ta ções em apo io
do que a sua con cor ren te, mo ti van do a sua se le ção.
Pos te ri or men te, foi so li ci ta do o en vio do Pro je to Téc ni-
co (su bi tem 6.11) da Nor ma nº 2/98 e a de cla ra ção do
en de re ço da sede da en ti da de (fls. 207 a 268).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 263, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel. Onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo ca-

li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 269 e 270.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Di a man ten se de Ra di o di fu são Co -

mu ni tá ria.

– qua dro di re ti vo
Dir. Pre si den te: Omar Ven tu ra Pe ga do
Dir. Exe cu ti vo: Au gus to Fran co de San ta na Fi lho
Se cre tá ria-Ge ral: Na í de Ro dri gues Vi e i ra
Dir. Fin. e Pa trim.: Jo cé lio Da mião de Lima
Dir. de Cult. e Artes: Jo se fa Náu bia Alves de Bri to
Dir. de Form. e Cap.: Ma ria de Lour des Car ta xo Bidó
Dir. Com, e Mark.: Per le Pe re i ra de Lima

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
Rua Antônio Vicente, s/nº, Centro, Cidade de
Diamante, Estado da Paraíba;

– co or de na das ge o grá fi cas
07º25’30”S de latitude e 38º15’46”W de longitude,
correspondentes aos dados constantes no
“Formulário de Informações Técnicas”, fl. 263, e
“Roteiro de Análise de Instalação da Estação de
RadCOM”, fls. 269 e 270, que se refere à
localização da estação.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Di a man-
ten se de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, no sen ti do de
con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo-
ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo -
ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri-
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tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.730.000.060/99
de 16 de abril de 1999.

Bra sí lia, 17 de ju nho de 2001.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 19 de ju lho de 2001. – Ha mil ton de Ma -

ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral.
De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio de Ser vi-

ços de Ra di o di fu são
Bra sí lia, 19 de ju lho de 2001. – Anto nio Car los

Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser -
vi ços de Ra di o di fu são.

Aprovo o Relatório nº 233/2001/DOSR/SSR/MC.
Enca mi nhe-se à Con sul to ria Ju rí di ca para exa -

me e pa re cer.
Bra sí lia, 20 de ju lho de 2001. – Pa u lo Me ni cuc-

ci, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 285, DE 2003

(Nº 1.934/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria de Rá dio FM Cris to Re -
den tor Au dio e Ví deo a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Ita pe ru na, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

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

ta ria nº 629, de 5 de ou tu bro de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio FM Cris to Re den tor
Áu dio e Ví deo a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ita pe ru na, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.279, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-

nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 428, de 3 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria Rio Man so FM, na
ci da de de Novo São Jo a quim – MT;

2 – Por ta ria nº 434, de 3 de agos to de 2000 –
So ci e da de Rá dio Di fu são Co mu ni tá ria Li to ral FM, na
ci da de de São José do Nor te – RS;

3 – Por ta ria nº 629, de 5 de ou tu bro de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio FM Cris to Re den-
tor Au dio e Ví deo, na ci da de de Ita pe ru na – RJ;

4 – Por ta ria nº 657, de 19 de ou tu bro de 2000 –
Fun da ção Ju racy Mar den, na ci da de de Itam bé – BA;

5 – Por ta ria nº 706, de 14 de no vem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ter ra de Ge tu li na, na ci da-
de de Ge tu li na – SP;

6 – Por ta ria nº 764, de 12 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Nos sa
Ter ra FM, na ci da de de Ana lân dia – SP;

7 – Por ta ria nº 767, de 12 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be ne fi cen te dos Mo ra do-
res do Mu ni cí pio de Aba e té, na ci da de de Aba e té –
MG;

8 – Por ta ria nº 769, de 12 de de zem bro de 2000
– Co mu ni da de Re no var “CR”, na ci da de de La vras –
MG;

9 – Por ta ria nº 770, de 14 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ação So ci al, Cul tu ral e
de Co mu ni ca ção – ACASCC, na ci da de de For mi ga –
MG; e

10 – Por ta ria nº 394, de 27 de ju lho de 2001 –
Rá dio Gru po Co ne sul, na ci da de de San ta na do Li -
vra men to – RS.

Bra sí lia, 22 de no ven bro de 200l. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC nº 259 EM

Bra sí lia, 18 de maio de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Co mu ni tá ria
de Rá dio FM Cris to Re den tor Au dio e Ví deo, com
sede na ci da de de Ita pe ru na, Esta do do Rio de Ja ne i-
ro, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em
con for mi da de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i-
ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.
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2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da
co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da 
fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de
ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta-
ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti-
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de 
elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os 
seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia dc óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so nº
53770.002215/98, que ora faço acom pa nhar, com a
fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci-
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 629, DE 5 DE OUTUBRO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53770.002215/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
Rà dio FM Cris to Re den tor Au dio e Vi deo, com sede
na Ave ni da San tos Du mont, nº 320, Cen tro, na ci da de
de Ita pe ru na, Esta do do Rio de Ja ne i ro, a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e no i mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 21°13’07”S e lon gi tu de em
41°53’02”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHZ.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de

ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses
a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção, re vo ga da a Por ta ria de nº 629, de 5
de ou tu bro de 2000. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 0013/2000-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.770.002,215/98 de
17-6-98.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria

Inte res sa do : Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio Cris to
Re den tor, lo ca li da de de Ita pe ru na, Esta do do Rio de 
Ja ne i ro.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio Cris to Re den-
tor, ins cri ta no CGC/MF sob o nú me ro
02.054.537/0001-80, no Esta do do Rio de Ja ne i ro,
com sede na Av. San tos Du mont, nº 320, Cen tro, di ri-
giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca-
ções, por meio de re que ri men to da ta do de 15 de se -
tem bro de 1998, subs cri to por re pre sen tan te le gal,
de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de
10 de ju nho de 1999, Se ção 3, que con tem pla o lo gra-
dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as-
sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so lí ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

. atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha nº 1, bem como a do cu men ta ção
apre sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te
pro ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le -
gis la ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, 
o Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni-

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  17 11471    55ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1993 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de,  em face dos di ta mes le ga is
per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas nº 1 à 103, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e

nor ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for-
ma ções téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

 – in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Av. San tos Du mont, nº 320,
Cen tro, na ci da de de lta pe ru na, Esta do do Rio de Ja -
ne i ro, de co or de na das ge o grá fi cas em 21º13’07”S de
la ti tu de e 41º53’02”W de lon gi tu de, con so an te aos
da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU., de
10-6-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que os cál cu los ini ci al men te efe tu a dos es tão cor re tos
e que por con se guin te as co or de na das ge o grá fi cas in -
di ca das de vem ser man ti das, pelo que se de pre en de

da me mó ria do do cu men to de fo lhas 62 à 65, de no mi-
na do de “Ro te i ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para a apre sen ta-

ção de do cu men tos dis pos tos no su bi tem 6.7, in ci sos:
II, III, V, VI, en tre ou tros, bem como o su bi tem 6.11,
(Pro je to Téc ni co), da Nor ma nº 2/98. (fls. 72 à 130).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 110, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo ca-

li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

(trans mis sor, an te na e tor re e li nha de trans mis sor),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di an te e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ins ta la ção da an te na e de ir ra di-
a ção com in di ca ção de ca rac te rís ti cas elé tri cas da
an te na

Pro ces so nº 53.770.002.215/98.
14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -

la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 113 à 116.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:
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– nome
Associação Comunitária Rádio Cristo Redentor

– qua dro di re ti vo
Pre si den ta: Ja que li ne Sal les Ca e ta no
Vice-Pre si den ta: Cla rin da Sal les Ca e ta no
1ª Se cre tá ria: Car mem Lú cia Gon çal ves
2º Se cre tá rio: Max well Sal les Gon çal ves
1ª Te sou re i ra: Ka ci a ra Sal les Ca e ta no
2º Te sou re i ro: Le an dro Ro cha Sal les

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
Av. Santos Dumont, 320, Centro, na cidade de
Itaperuna, Estado do Rio de Janeiro;

– co or de na das ge o grá fi cas
21º13’07”S de latitude e 41º53’02”W de longitude,
correspondentes aos cálculos efetuados na “Análise 
Técnica de RadCom” – fls. 62 à 65 –, e que se
refere à localização da estação.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Ino cên ci en se de Co mu ni ca ção e Mar ke ting, no
sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção
para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria, na lo ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções
cir cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53.770.002.215/98, de 17 de se tem bro de 1998.

Bra sí lia, 14 de se tem bro de 2000.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia 14 de se tem bro de 2000. – Ha mil ton de 

Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.
De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio de Ser vi-

ços de Ra di o di fu são
Bra sí lia de 18 de se tem bro 2000. – Anto nio

Car los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga
de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Apro vo o Re la tó rio nº 0013/2000/DOSR/SSR/MC.
Enca mi nhe-se à Con sul to ria Ju rí di ca para exa -

me e pa re cer.
Bra sí lia, de 18 de se tem bro 2000. – Pa u lo Me ni-

cuc ci, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 286, DE 2003

(Nº 1.968/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Fun da-
ção San ta Rita de Cás sia dos Impos sí ve-
is a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Te i xe i ra, Esta do
da Pa ra í ba.

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

ta ria nº 556, de 13 de se tem bro de 2001, que au to ri za
a Fun da ção San ta Rita de Cás sia dos Impos sí ve is a
exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Tei-
xe i ra, Esta do da Pa ra í ba.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.356, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da 
Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à apre ci a ção de

Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha das de Expo si ções
de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu-
ni ca ções, au to ri za ções para exe cu tar ser vi ços de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria pelo pra zo de três anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, con for me os se guin tes atos e 
en ti da des:

1 – Por ta ria nº 297, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção de Rá dio e Di fu são Co mu ni tá ria Inte ra ti-
va Ja ru en se, na ci da de de Jarú-RO;

2 – Por ta ria nº 551, de 11 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção dos Fi lhos e Ami gos de Ro sá rio Oes te – 
AFARO, na ci da de de Ro sá rio Oes te-MT;

3 – Por ta ria nº 552, de 11 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de
Ara ri pe, na ci da de de Ara ri pe-CE;

4 – Por ta ria nº 554, de 13 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de Ipu i u-
na, para o De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral, na ci -
da de de Ipu i u na-MG;

5 – Por ta ria nº 555, de 13 de se tem bro de 2001
– Cen tro So ci al Pre si den te Tan cre do Ne ves, na ci da-
de de São Mi guel-RN;

6 – Por ta ria nº 556, de 13 de se tem bro de 2001
– Fun da ção San ta Rita de Cás sia dos Impos sí ve is –
FSRCDI, na ci da de de te i xe i ra-PB;

7 – Por ta ria nº 557, de 13 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Mon te Ale gre – Um
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Bem da Co mu ni da de 88,1 Mhz, na ci da de de Mon te
Ale gre – RN;

8 –  Por ta ria nº 558, de 13 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul -
tu ral e Artís ti co de Ma xi mi li a no de Alme i da, na ci da de
de Ma xi mi li a no de Alme i da – RS;

9 –  Por ta ria nº 568, de 24 de se tem bro de 2001
– Rá dio Co mu ni tá ria Ala ga dos FM, na ci da de de
Man gue i ri nha – PR;

10 –  Por ta ria nº 569, de 24 de se tem bro de
2001 – ABEMCE –  Asso ci a ção do Bem Estar do Me -
nor de Cha val – CE, na ci da de de Cha val – CE;

11 –  Portaria nº 570, de 24 de setembro de 2001
– Associação de Promoção Educacional, Cultural,
Artística, Esportiva e Comunicação Social de Ribeira do 
Pombal, na cidade de Ribeira do Pombal – BA;

12 – Por ta ria nº 571, de 24 de se tem bro de 2001 
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria 29 de De zem bro –  ACVD.
na ci da de de San ta Cruz do Ca pi ba ri be – PE;

13 –  Por ta ria nº 572, de 24 de se tem bro de
2001 – Asso ci a ção de Mo ra do res e Ami gos da Co mu-
ni da de Inte gra da das Mer cês – AMACIM, na ci da de
de São João Del Rei – MG;

14 – Por ta ria nº 573 de 24 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção Ra di o di fu são Uti li da des de Inte gra ção
Co mu ni tá ria, na ci da de de Ju a zu ba – MG;

15 – Por ta ria nº 574 de 24 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção de Ami gos e Co la bo ra do res Cor gui-
nhen ses, na ci da de de Cor gui nho – MS;

16 – Por ta ria nº 575 de 24 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção Assis ten ci al Ca ma ça ri en se, na ci da de
de Ca ma ça ri – BA;

17 –  Portaria nº 578, de 26 de setembro de 2001
– União das Associações de Moradores dos Bairros de
Lajeado – UAMBLA, na cidade de Lajeado – RS;

18 – Por ta ria nº 593, de 11 de ou tu bro de 2001 – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ara qua ri, na ci da de de
Ara qua ri – SC; e

19 – Por ta ria nº 594, de 11 de ou tu bro de 2001 – 
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Pi o ne i ra de Lon dri na,
na ci da de de Lon dri na – PR.

Bra sí lia, 10 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC nº 685 EM

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de

outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Fundação Santa Rita de Cássia dos
Impossíveis – FSRCDI, na cidade de Teixeira, Estado da
Paraíba, explore o serviço de radiodifusão comunitária,

em conformidade com o caput do art. 223, da
Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

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

Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti va
co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações per -
mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to com a 
co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so edu ca ci-
o nal, so ci al e cul tu ral, mas, tam bém, ser vem de elo à
in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os
seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53730.000068/99, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 556, DE 13 DE SETEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53730.000068/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Fun da ção San ta Rita de Cás -
sia dos Impos sí ve is – FSRCDI, com sede na Rua
José Car ne i ro de Me ne zes, s/nº – Cen tro, na ci da de
de Te i xe i ra, Esta do da Pa ra í ba, a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 07º13’24”S e lon gi tu de em
37º15’12”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 Mhz.
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Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men tas da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 283/2001 –DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.730.000.068/99 de
23-4-1999.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do: Fun da ção San ta Rita de Cás sia dos
Impos sí ve is – FSRCI, lo ca li da de de Te i xe i ra, Esta do
da Pa ra í ba.

I – Introdução
1. A Fun da ção San ta Rita de Cás sia dos Impos -

sí ve is – FSRCI, ins cri ta no CNPJ sob o nú me ro
03.060.247/0001-91, Esta do da Pa ra í ba, com sede
na Rua José Car ne i ro Me ne ses, s/nº, Cen tro, Ci da de
de Te i xe i ra, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men to da ta do
de 10-4-1998, subs cri to por re pre sen tan te le gal, de -
mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da união – DOU, de
18-3-1999, Se ção 3, que con tem pla a lo ca li da de
onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as sim como 
o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-

ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6.A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98) está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, em face dos di ta mes le ga is
per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 2 a 194 dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

– in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em sua

pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos em
área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km, com
cen tro lo ca li za do na Rua José Car ne i ro de Me ne ses,
s/nº, Cen tro, Ci da de de Te i xe i ra, Esta do da Pa ra í ba, de 
co or de na das ge o grá fi cas em 07º13’24”S de la ti tu de e
37º15’12”W de lon gi tu de, con so an tes aos da dos cons -
tan tes no avi so no DOU de 18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
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do cu men to de fo lha 156, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

de com pro van te de re gis tro da Ata de Cons ti tu i ção,
Ata de Ele i ção dos atu a is di ri gen tes da Enti da de, de -
cla ra ção do en de re ço da sede da Enti da de, có pia do
CNPJ da Enti da de, bem como do su bi tem 6.11 (Pro -
je to Téc ni co) e ade qua ção do mes mo à Nor ma nº
2/98 (fls. 161 a 194).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 194, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te e área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 195 e 196.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,

aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Fundação Santa Rita de Cássia dos Impossíveis –
FSRCI.

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: José Mar co ne Dias de Oli ve i ra
Vice-Pre si den te: Antô nio de Pá dua de Oli ve i ra
1º Se cre tá rio: Alan José Ba tis ta Si mões
2º Se cre tá rio: San dra Re gi na Si mões Ra mos
1º Te sou re i ro: Ema nu el Ale xan dre Pe re i ra
2º Te sou re i ro: Ra i mun do Oli ve i ra Cos ta
Dir. Ope ra ções: Dhi an car lo Vas con ce los Ara ú jo
Dir. Cul tu ral: Urba no Ba tis ta da Sil va
Více-dir. Cul tu ral: Edney Lis boa Ra mos de Oli ve i ra
Dir. Co mu ni ca ção: Ju das Ta deu da Sil va
Vice-dir. Com.: Olá vio Le i te da Sil va
Dir. Pa tri mô nio: Antô nio de Sou za Ba tis ta

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
Rua José Carneiro de Meneses, s/nº, Centro,
Cidade de Teixeira, Estado da Paraíba;

– co or de na das ge o grá fi cas
07º13’24”S de la ti tu de e 37°15’12”W de lon gi tu de,
cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For mu-
lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 194, e “Ro te i ro
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”, 
fls. 195 e 196, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta-
ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Fun da ção San ta Rita
de Cás sia dos Impos sí ve is – FSRCI, no sen ti do de
con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra-
ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li-
da de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas
no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.730.000.068/99 de
23 de abril de 1999.

Bra sí lia, 23 de agos to de 2001.

De acor do.

À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-
men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia 27 de agos to de 2001. Ha mil ton de Ma -
ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.
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De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio de Ser vi-

ços de  Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 27 de agos to de 2001. – Anto nio Car -

los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Aprovo o Relatório nº 283/2001/DOSR/SSR/MC.
Enca mi nhe-se à Con sul to ria Ju rí di ca para exa -

me e pa re cer.
Bra sí lia,28 de agos to de 2001. – Pa u lo Me ni-

cuc ci, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 287, DE 2003

(Nº 1.973/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a So ci e-
da de Ci vil Boca Mal di ta a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná.

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

ta ria nº 606, de 24 de ou tu bro de 2001, que au to ri za a
So ci e da de Ci vil Boca Mal di ta a exe cu tar, por três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cu ri ti ba, Esta do do
Pa ra ná.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.402, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal.
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 595, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de Assu/RN, na ci da de de Assu – RN;

2 – Por ta ria nº 596. de 24 de ou tu bro de 2001 –
Fun da ção Má rio Ne gó cio. na ci da de de Par na mi rim –
RN;

3 – Por ta ria nº 597, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral Ma ca pa ra na FM, na ci da de de
Ma ca pa ra na – PE;

4 – Por ta ria nº 598, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te de Chã do Pa vão, na ci da de
de Ver ten te do Lé rio – PE;

5 – Por ta ria nº 599, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Asso ci a ção de Mí dia Co mu ni tá ria Ci da de das Bri sas,
na ci da de de Vo tu po ran ga – SP;

6 – Por ta ria nº 600, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
Pi ran gi en se, na ci da de de Pi ran gi-SP;

7 – Por ta ria nº 601, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Por tu en se de Rá dio
e TV, na ci da de de Astol fo Du tra-MG;

8 – Por ta ria nº 604, de 24 de ou tu bro de 200l –
Asso ci a ção dos Mo ra do res da Pra ia da Cos ta, na ci -
da de de Vila Ve lha-ES;

9 – Por ta ria nº 606, de 24 de ou tu bro de 2001 –
So ci e da de Ci vil Boca Mal di ta, na ci da de de Cu ri ti-
ba-PR;

10 – Por ta ria nº 607, de 24 de ou tu bro de 200l –
Asso ci a ção de Assis tên cia aos Ba ir ros dc Pi tan gui –
ABAP, na ci da de de Pi tan gui-MG; e

11 – Por ta ria nº 608, de 24 de ou tu bro de 2001 – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Ru ral da Ima gem e
do Som de La ga mar, na ci da de de La ga mar-MG.

Bra sí lia, 18 de de zem bro dc 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC nº 735 EM

Bra sí lia, 19 de no vem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de So ci e da de Ci vil Boca Mal di ta na ci da-
de de Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná, ex plo re o ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o
ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9612, de
19 de fe ve re i ro de 1993.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da
co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da 
fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de
ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta-
ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti-
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações per -
mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to com a
co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so edu ca ci o-
nal, so ci al e cul tu ral, mas, tam bém, ser vem de elo à in -
te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os se gui-
men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.
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4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53740.000605/99, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga, de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 606, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53740.000605/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a So ci e da de Ci vil Boca Mal di ta,
com sede na Tra ves sa Rui Leão, nº 60, Alto da Gló ria,
na ci da de de Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná, a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1996, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 25°25’55”S e lon gi tu de em
49°16’23”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos tur nos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

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

RELATÓRIO Nº 129/2001-DOSR/SSR/MC

Referência: Processo nº 53.740.000.605/99 de
15-7-1999.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Interessado: So ci e da de Ci vil Boca Mal di ta lo ca li da-
de de Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná

I – Intro du ção

1.So ci e da de Ci vil Boca Mal di ta ins cri ta no CGC
sob o nú me ro 68.676.15410001-31, Esta do do Pa ra-
ná, com sede na Rua Luiz Xa vi er, Ga le ria Ti ju cas,
s/nº, Cen tro, Ci da de de Cu ri ti ba – PR, di ri giu-se ao
Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por
meio de re que ri men to da ta do de 15-7-1999, bem
como 12-1.-2000 subs cri to por re pre sen tan te le gal,
de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2.A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no DOU, de 17-12-1999, Se ção 3,
que con tem pla a lo ca li da de onde pre ten de ins ta lar o
seu trans mis sor, as sim como o sis te ma ir ra di an te e
res pec ti vo es tú dio.

3.A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4.O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5.A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6.A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98), esta con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Estatuto So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
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– declarações e com pro van tes re la ti vos a res -
pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, em face dos di ta mes le ga is
per ti nen tes;

– manifestações de apo io da co mu ni da de;
– plantas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– informações com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7.Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 3 a 103 dos au tos.

8.Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e

nor ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for-
ma ções téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9.Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Av. Luiz Xa vi er, Ga le ria Ti -
ju cas, s/nº, Cen tro, Ci da de de Cu ri ti ba, Esta do do
Pa ra ná, de co or de na das ge o grá fi cas em 25º25’55”S 
de la ti tu de e 49º16’23”W de lon gi tu de, con so an te os
da dos cons tan tes no avi so no DOU de 17-12-1999,
Se ção 3.

10.A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lha 27, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

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

– 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 arruamento, endereços da sede e do 

sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção
de có pia do Esta tu to So ci al e Ata de Cons ti tu i ção, de-
vi da men te re gis tra da, com pro va ção de vá li da exis-

tên cia das Enti da des que ma ni fes ta ram apo io à ini ci a-
ti va da re que ren te, có pia do CNPJ da Enti da de re que-
ren te, có pia de do cu men to re fe ren te ao su bi tem 6.7,
inc. III da Nor ma nº 2/98, com re la ção a um dos di re to-
res. Uma vez cons ta ta da a re gu la ri da de téc ni co-ju rí-
di ca da do cu men ta ção apre sen ta da nos au tos do pro -
ces so, foi pro pos ta a ten ta ti va de as so ci a ção en tre a
re que ren te e as de ma is in te res sa das da lo ca li da de.
Ocor re que di an te da ne ga ti va por par te da re que ren-
te, no que se re fe re ao acor do, uti li zou-se o cri té rio de
se le ção dis pos to no su bi tem 6.10.2 da Nor ma nº
2/98, no qual se ob ser vou que nos au tos do pro ces so
em epí gra fe, cons ta ma i or nú me ro de ma ni fes ta ções
de apo io, do que nos au tos dos pro ces sos con cor ren-
tes. Des tar te, a Enti da de foi se le ci o na da e ofi ci a da
para apre sen ta ção da do cu men ta ção do su bi tem
6.11, (Pro je to Téc ni co), da Nor ma nº 2/98, (fls. 32 a
103).

13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fl. 35, firmado
pelo engenheiro responsável, seguintes informações:

– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa e de

localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– diagramas de irradiação do sistema irradiante
e características elétricas.

14. Segue-se o Roteiro de Verificação de
Instalação da Estação, constatando-se conformidade
com a Norma nº 2/98, em especial as exigências
inscritas em seu item 6.11, fls. 56 e 57.

15. É o relatório.

IV – Conclusão/Opinamento

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:
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– nome
Sociedade Civil Boca Maldita
– quadro diretivo
Presidente: Anfrísio Fonseca de Siqueira
1º Vice-Pre si den te: Jo a quim Antô nio Pe ni do Mon te i-
ro
2º Vice-Presidente: Luiz Geraldo Mazza
1º Secretário: Gláucio Geara
2º Secretário: Ygor Kruchowski de Siqueira
1º Tesoureiro: Mário Celso P. Cunha
2º Tesoureiro: Adherbal Fortes de Sá Júnior
Orador: Rene Anel Dotti
– localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Av. Luiz Xavier, Galeria Tijucas, s/nº, Cidade de
Curitiba, Estado do Paraná;
– coordenadas geográficas
25°25’55”S de la ti tu de e 49º16’23”W de lon gi tu de,
cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For mu-
lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 35, e “Ro te i ro de
Aná li se de Insta la ção da Esta ção de Rad com”, fls.
56 e 57, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela So ci e da de Ci vil
Boca Mal di ta, no sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor ga
de Au to ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di da, den tro
das con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra-
ti vo nº 53.740.000.605/99, de 15-7-1999.

Brasília, 29 de março de 2001. – Hamilton de
Magalhães, Coordenador Geral.

De acordo
Á consideração do senhor Secretário de Serviço 

de Radiodifusão.

Bra sí lia , 3 de Abril de 2001. – Anto nio Car los
Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser -
vi ços de ra di o di fu são.

Apro vo o Re la tó rio nº 129/2001/DOSR/SSR/MC.
Enca mi nhe-se à Con sul to ria Ju rí di ca para exa -

me e pa re cer.
Bra sí lia , 3 de Abril de 2001. – Pa u lo Me ni cuc ci,

Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Comissão de Educação decisão ter -
mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 288, DE 2003

(Nº 1.989/2002, na Câmara dos Deputados)

Apro va o ato que au to ri za a ACCAP
– Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de
Alto Pa ra ná a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Alto
Pa ra ná, Esta do do Pa ra ná.

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

ta ria nº 752, de 6 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a ACCAP – Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Alto
Pa ra ná a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu-
si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Alto Pa ra ná, Esta do do Pa ra ná.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 118, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº  745, de 6 de de zem bro de 2001 – 
Cen tro So ci al, Edu ca ci o nal e Cul tu ral de Rio Pre to, na 
ci da de de Rio Pre to – MG;

2 – Por ta ria nº 746, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria do Ba ir ro
de La ges, na ci da de de Pa ra cam bi – RJ;

3 – Por ta ria nº 748, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ita nhan du en se de Ra di o di-
fu são, na ci da de de Ita nhan du – MG;

4 – Por ta ria nº 751, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Sin to nia
Car mo de Mi nas – FM, na ci da de de Car mo de Mi nas
– MG;

5 – Por ta ria nº 752, de 6 de de zem bro de 200l –
ACCAP – Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Alto Pa ra ná, na 
ci da de de Alto Pa ra ná –  PR;

6 – Por ta ria nº 754, de 6 de de zem bro de 2001 –
Fun da ção Mar ga reth Su as su na La u re a no –
FUNAMSL, na ci da de de Ri a cho dos Ca va los-PB;

7 – Por ta ria nº 755, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Pró-De sen vol vi men to Co mu ni tá rio das
Ver ten tes, na ci da de de Ver ten tes-PE;
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8 – Por ta ria nº 756, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção de Alto Rio 
Doce, na ci da de de Alto Rio Doce-MG; e

9 – Por ta ria nº 771, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral e Edu ca ti va Rio Qu en te, na ci da-
de de Rio Qu en te-GO.

Brasília, 22 de fevereiro de 2002.  – Marco Maciel.

MC nº 41 EM

Bra si lia, 28 de ja ne i ro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de ACCAP – Asso ci a ção Cul tu ral Co mu-
ni tá ria de Alto Pa ra ná, na ci da de de Alto Pa ra ná,
Esta do do Pa ra ná, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do art.
223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i-
ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi-
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da-
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu-
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu-
lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la-
ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li-
ses téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons -
ta tan do a ine xis tên cia do óbi ce le gal e nor ma ti vo ao
ple i to, o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem,
con subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra-
ti vo nº 53740.000930/98, que ora faço acom pa nhar,
com a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 752, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53740.000930/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a ACCAP – Asso ci a ção Cul tu ral
Co mu ni tá ria de Alto Pa ra ná, com sede na Ave ni da
Ouro Bran co, nº 44, Qu a dra ll, lote O6 – Fren te, Alto
do Ipi ran ga, na ci da de de Alto Pa ra ná, Esta do do Pa -
ra ná, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 23°07’33”S e Lon gi tu de em
52°18’29”W, uti li zan do a fre qüên cia de 105,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos tur nos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pimenta da Veiga.

RELATÓRIO Nº 404/2001 – DOSR./SSR./MC.

REFERÊNCIA: Processo nº 53.840.000.930/98, de
25/08/1998.

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

INTERESSADO: Associação Cultural Comunitária
de Alto Paraná, localidade do Alto Paraná, Estado
do Paraná.

I – Intro du ção

1. Associação Cultural Comunitária de Alto
Paraná, inscrita no CNPJ sob o número
02.419.046/0001-75, no Estado do Paraná, com sede 
na Av. Ouro Branco, nº 44, qd. 11, lote 06, Cidade de
Alto Paraná, PR, dirigiu-se ao Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, por meio de requerimento 
datado de 19 de agosto de 1998, subscrito por
representante legal, demonstrando interesse na
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
na localidade que indica.
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2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial  da União —
D.O.U., de 18 de março de 1999, Seção 03, que
contempla o logradouro onde pretende instalar o seu
transmissor, assim como o sistema irradiante e
respectivo estúdio.

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

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 01, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-02-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 03-03-1998 e
Nor ma nº 02/98, de 06-08-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 01), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
02/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma
02/98), está contida nos autos, correspondendo ao
seguinte:

– Estatuto Social;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

–  ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
–  plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo -

cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas
co or de na das ge o grá fi cas;

–- in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra ção
de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da taxa
de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 01 a 119, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Relatório

• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em

sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km,
com centro localizado na Av. Ouro Branco, s/nº, qd.
11, lote 06, Alto Ipiranga, Cidade de Alto Paraná,
Estado do Paraná, de coordenadas geográficas em
23º07’38”S de latitude e 52º18’29”W de longitude,
consoante aos dados constantes do Aviso publicado
no D.O.U., de 18-03-1999, Seção 03.

10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser confirmadas, pelo que se depreende da me mó ria
do do cu men to de fo lhas 61, de no mi na do de “Ro te i ro
de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para al te ra ção es ta-

tu tá ria e apre sen ta ção dos su bi tem 6,7, II, VI e pos te-
ri or men te o su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co) da Nor ma
02/98, (fls. 62 e 105).

13.Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 107, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo ca li-

za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
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– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 120 e 121.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome 
Associação Cultural Comunitária de Alto Paraná.

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Sér gio Ro ber to Riz za to
Vice-Pre si den te: Cláu dio Go lem ba
1º Se cre tá rio: ÉIio Go mes
2º Se cre tá rio: Ni val do Ernes to Alves
1º Te sou re i ro: Már cio Le an dro Erzin ger
2º Te sou re i ro: Ri car do Sar ruf
Su plen te: Arman do Ortiz
Su plen te: João Ba tis ta Pi men ta de Sou za
Su plen te: Pe dro Gar cia

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
Av. Ouro Branco, s/nº, qd. 11, lote 6, Alto lpiranga,
Cidade de Alto Paraná, Estado do Paraná,
– co or de na das ge o grá fi cas
23º07’38”S de la ti tu de e 52º18’29”W de lon gi tu de,
cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For mu-
lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 107, e no “Ro te i-
ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RADCOM”, fls. 120 e 121, que se re fe re à lo ca li za-
ção da es ta ção.

18.Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Cul tu-

ral Co mu ni tá ria de Alto Pa ra ná, no sen ti do de con-
ce der lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra-
ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca-
li da de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri-
tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53.740.000.930/98, de 25 de agos to de 1998.

Bra sí lia, 6 de no vem bro de 2001.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia,  7 de no vem bro de 2001. – Ha mil ton de 

Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 289, DE 2003

(Nº 1.996/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e
Infor ma ção Li vre de João Ne i va a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de João Ne i va, Esta do do Espí -
ri to San to.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 794, de 14 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Infor -
ma ção Li vre de João Ne i va a exe cu tar, por três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de João Ne i va, Esta do do
Espí ri to San to.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 143, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do art. 223 da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhadas de Exposições de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das Comunicações,
autorizações para executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviços de

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  17 11483    67ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



radiodifusão comunitária, conforme os seguintes
atos e entidades:

1 – Por ta ria nº 784, de 14 de de zem bro de 2001
– Cen tro So ci al, Edu ca ci o nal e Cul tu ral da Zona Nor -
te, na ci da de de Juiz de Fora – MG;

2 – Por ta ria nº 793, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Sal ga-
di nho – PB, na ci da de de Sal ga di nho – PB;

3 – Por ta ria nº 794, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Infor -
ma ção Li vre de João Ne i va, na ci da de de João Ne i va
– ES;

4 – Por ta ria nº 795, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria Li ber da de 92,1
FM, na ci da de de Iba ti ba – ES;

5 – Por ta ria nº 796, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Fa ri a le men se para o De-
sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral, na ci da de de Fa ria
Le mos – MG;

6 – Por ta ria nº 797, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria San ta Fé de Cro a tá, na ci -
da de de Cro a tá – CE;

7 – Portaria nº 799, de 14 de dezembro de
2001 – Associação dos Amigos do Memorial do
Conselheiro Pedro Batista, na cidade de Santa
Brígida – BA;

8 – Por ta ria nº 800, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção São Se bas tião de Rá dio e Co mu ni ca-
ção, na ci da de de Nova Ser ra na– MG; e

9 – Por ta ria nº 820, de 21 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria de Ira ce ma – RR, 
na ci da de de Ira ce ma – RR;

Bra sí lia, 5 de mar ço de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC nº 76 EM

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni-
ca ção e Infor ma ção Li vre de João Ne i va, na ci da de de 
João Ne i va, Esta do do Espí ri to San to, ex plo re o ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de
com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi-
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da-
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu-
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a

se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu-
lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mais, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la-
ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53660.000304/99, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 794, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53660.000304/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
Co mu ni ca ção e Infor ma ção Li vre de João Ne i va, com
sede na Rua Ta be lião Alfre do Alme i da nº 334, 1º and.,
sala 02, Cen tro, na ci da de de João Ne i va, Esta do do
Espí ri to San to, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 19º45’25”S e lon gi tu de em
40º23’20”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
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Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 430/2001-DOSR/SSR/MC

Referência: Pro ces so nº 53.660.000.304/99, de
3-12-1999.

Objeto: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca-
ção e Infor ma ção Li vre de João Ne i va, lo ca li da de de 
João Ne i va, Esta do do Espí ri to San to.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e
Infor ma ção Li vre de João Ne i va, ins cri ta no CNPJ sob 
o nú me ro 03.203.512/0001-43, no Esta do do Espí ri to
San to, com sede na Ta be lião Alfre do Alme i da, nº 334,
1º an dar, sala 2, Ci da de de João Ne i va, ES, di ri giu-se
ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por 
meio de re que ri men to da ta do de 3 de de zem bro de
1999, subs cri to por re pre sen tan te le gal, de mons tran-
do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de
9 de abril de 2001, Se ção 3, que con tem pla o lo gra-
dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as-
sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

– atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 01, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, em face dos di ta mes le ga is
per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 01 a 259, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

– in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Pro je ta da, s/nº, Cru ze i-
ro João Ne i va, Ci da de de João Ne i va, Esta do do
Espí ri to San to, de co or de na das ge o grá fi cas em
19º45’33”S de la ti tu de e 40º23’23”W de lon gi tu de,
con so an te aos da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do
no DOU, de 9-4-2001, Se ção 3.

10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográficas indicadas devem
ser confirmadas, pelo que se depreende da memória
do documento de folhas 107, denominado de “Roteiro 
de Análise Técnica de RadCom”. Posteriormente foi
indicado o real endereço, bem como as novas
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coordenadas, que foram aceitos e analisados por
Engenheiro responsável.

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

– 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 arruamento, endereços da sede e do 

sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para apresentação

dos subitens 6, 7, I, II e III, bem como o subitem 6.11,
(Projeto Técnico) da Norma nº 2/98, (fls. 64).

13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 163,
firmado pelo engenheiro responsável, onde estão
resumidas 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.

14. Segue-se o Roteiro de Verificação de
Instalação da Estação, constatando-se conformidade
com a Norma nº 2/98, em especial as exigências
inscritas em seu item 6.11, folhas 257 e 258.

15. É o relatório.

IV – Conclusão/Opinamento

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

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

– nome
Associação Comunitária de Comunicação e
Informação Livre de João Neiva

– quadro diretivo
Presidente: Ângelo Antônio Machiolli
Vice-Presidente: Deliomar Reali
1º Tesoureiro: Antônio Vieira
2º Tesoureiro: José Maria da Silva
1º Secretário: Gildo Nascimento Flores
2º Secretário: Ronaldo Silveira Mofta
Dir. Técnico: Marcos Antônio do Nascimento

– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua Onze de Maio, s/nº, Cruzeiro, cidade de João
Neiva, Estado do Espírito Santo.

– coordenadas geográficas
19°45’25”S de latitude e 40°23’20”W de longitude,
correspondentes aos dados constantes no
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 163, e no
“Roteiro de Análise de Instalação da Estação de
RadCom”, fls. 257 e 258, que se refere à localização 
da estação.

18. Por todo o exposto, opinamos pelo
deferimento do pedido formulado pela Associação
Comunitária de Comunicação e Informação Livre de
João Neiva, no sentido de conceder-lhe a Outorga de
Autorização para a exploração do serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade pretendida,
dentro das condições circunscritas no Processo
Administrativo nº 53.660.000.304/99, de 3 de
dezembro de 1999.

Brasília, 21 de novembro de 2001.

De acordo.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Brasília, 23 de novembro de 2001. – Hamilton

de Magalhães Mesquita, Coordenador Geral.

(À Comissão de Educação – Decisão
terminativa.)

PARECERES

PARECER Nº 429, DE 2003

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre a pro pos ta de
Emen da a Cons ti tu i ção nº 30, de 2002,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na-
dor Pa u lo Sou to, que acres cen ta os §§ 12 
e 13 ao art. 14 da Cons ti tu i ção Fe de ral
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(Dis põe so bre a subs ti tu i ção dos ti tu la-
res das Che fi as do Po der Exe cu ti vo nos
seis me ses an te ri o res às ele i ções).

Re la tor: Se na dor Tas so Je re is sa ti

I – Re la tó rio

A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção sob aná li-
se, de au to ria do no bre Se na dor Pa u lo Sou to, tem por
ob je ti vo al te rar o art. 14 da Cons ti tu i ção, para de ter-
mi nar que os agen tes pú bli cos que subs ti tu í rem o
Pre si den te da Re pú bli ca, Go ver na dor de Esta do ou
do Dis tri to Fe de ral e Pre fe i to, nos seis me ses an te ri o-
res ao ple i to, não se rão con si de ra dos ine le gí ve is por
essa ra zão, des de que a soma das subs ti tu i ções no
pe río do não ex ce da a quin ze dias, res sal va es ten di da
ao côn ju ge e aos pa ren tes con san güí ne os ou afins.

Na sua jus ti fi ca ção, o ilus tre au tor da pro pos ta
as si na la que a Jus ti ça Ele i to ral tem en ten di do que o
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, o Pre si den te da Câ-
ma ra dos De pu ta dos ou o Pre si den te do Se na do Fe -
de ral que subs ti tu í rem, ain da que even tu al men te, o
Pre si den te da Re pú bli ca, de ve rão fi car ine le gí ve is
para ou tros car gos. Assim, a ini ci a ti va apre sen ta da
tem por es co po per mi tir que não haja in ci dên cia de
ine le gi bi li da de so bre os agen tes pú bli cos que po dem
ser cha ma dos a subs ti tu ir o Pre si den te da Re pú bli ca,
Go ver na dor de Esta do ou do Dis tri to Fe de ral nos seis
me ses an te ri o res ao ple i to, quan do a soma das subs -
ti tu i çães no pe río do não ex ce der a quin ze dias. As
mes mas ra zões jus ti fi cam a ex ten são do be ne fí cio ao
côn ju ge e pa ren tes con san güí ne os ou afins.

II – Aná li se

A pro pos ta é opor tu na e con ve ni en te, e não fere
ne nhum man da men to cons ti tu ci o nal gra va do como
cláu su la pé trea, nem traz in con gruên cia com as re-
gras ge ra is con cer nen tes ao pro ces so ele i to ral. Esta -
mos afi na dos com o pen sa men to de seu au tor, de que 
não há ra zão que jus ti fi que a não ele gi bi li da de quan -
do a subs ti tu i ção ao ti tu lar se dá em pra zo tão cur to. A
res sal va aqui ofe re ci da não dis sen te do es pí ri to que
nor te ou o le gis la dor cons ti tu in te a es ta be le cer os ca -
sos de ine le gi bi li da de, ou seja, o de se evi tar que a
má qui na go ver na men tal seja uti li za da para que o ti tu-
lar do car go ve nha a au fe rir van ta gem na fu tu ra can di-
da tu ra. Enten de mos que, re al men te, é pra ti ca men te
nula a pos si bi li da de de ocor rer essa uti li za ção quan -
do o pra zo de subs ti tu i ção seja de no má xi mo quin ze

dias. Assim, a pro pos ta me re ce aco lhi da, pois aper fe i-
çoa o sis te ma po lí ti co-ele i to ral do País.

III – Voto

Opi na mos, pois, pela apro va ção da Pro pos ta de 
Emen da à Cons ti tu i ção nº 30, de 2002, da au to ria do
Se na dor Pa u lo Sou to.

Sala das Ses sões, 7 de maio de 2003. – Edi son Lo -
bão, Pre si den te – Tas so Je re is sat, Re la tor – Serys
Slhes sa ren ko – Alo í zio Mer ca dan te – Tião Vi a na –
Anto nio Car los Va la da res – Pa pa léo Paes – João Ca -
pi be ri be – Amir Lan do – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju-
vên cio da Fon se ca – Luiz Otá vio – Cé sar Bor ges – De -
mós te nes Tor res – Re nil do San ta na – José Jor ge –
Ro me ro Jucá – João Ba tis ta Mot ta – Ana Jú lia Ca re pa
– Ge ral do Mes qui ta Jú ni or.

PARECER Nº 430, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, so bre o Pro je to de Lei do Se na do
nº 249, de 2002 – Com ple men tar de au to-
ria dos Se na do res Pa u lo Har tung e Ri car-
do San tos, que al te ra dis po si ti vos da Lei
Com ple men tar nº 87, de 13 de se tem bro
de 1996, que dis põe so bre o im pos to dos 
Esta dos e do Dis tri to Fe de ral so bre ope -
ra ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca do-
ri as e so bre pres ta ções de ser vi ços de
trans por te in te res ta du al e in ter mu ni ci pal
e de co mu ni ca ção, e dá ou tras pro vi dên-
ci as, com a re da ção que lhe deu a Lei
Com ple men tar nº 102, de 11 de ju lho de
2000.

Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro

I  – Re la tó rio

Re ce be mos do Se nhor Pre si den te da Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos a atri bu i ção de ela bo rar re -
la tó rio so bre o pro je to de lei com ple men tar em epí gra-
fe, de au to ria do emi nen te Se na dor Pa u lo Har tung,
que in tro duz al te ra ções na le gis la ção do Impos to so -
bre Ope ra ções Re la ti vas a Cir cu la ção de Mer ca do ri-
as e so bre Pres ta ções de Ser vi ços de Trans por te
Inte res ta du al e Inter mu ni ci pal e de Co mu ni ca ção
(ICMS).

A re fe ri da pro po si ção mo di fi ca a re da ção dos
arts. 31 e 33 as sim como do Ane xo da Lei Com ple-
men tar nº 87, de 13 de se tem bro de 1996 – Lei Kan -
dir, dis po si ti vos que, à épo ca de sua apre sen ta ção, vi -
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gi am com a re da ção que lhes foi dada pe las Leis
Com ple men ta res nº 99, de 1999, e nº 102, de 2000.

Pri me i ra men te, pro põe-se que o res sar ci men to
fe i to pela União, nos exer cí ci os de 2001 e 2002, aos
Esta dos e Mu ni cí pi os e ao Dis tri to Fe de ral, em ra zão
das per das de cor ren tes da Lei Kan dir, con ti nu a do até
o exer cí cio fi nan ce i ro de 2010, in clu si ve. Essa a úni ca
fi na li da de das mo di fi ca ções in tro du zi das no ca put e
nos §§º 1º, 2º, 3º, 4º e 4º-A, do art. 31 da Lei Com ple-
men tar nº 87, de 1996, bem como no art. 2º e no Ane -
xo da Lei Com ple men tar nº 102, de 2000.

Em se gun do lu gar, adia para 1º de ja ne i ro de
2011, a en tra da em vi gor dos dis po si ti vos da lei Kan -
dir que per mi tem o apro ve i ta men to de cré di to do
ICMS na en tra da no es ta be le ci men to con tri bu in te de
mer ca do ri as des ti na das ao seu uso e con su mo, bem
as sim de ener gia elé tri ca e de ser vi ços de co mu ni ca-
ção não con su mi dos no pro ces so de in dus tri a li za ção,
nem vin cu la dos a ope ra ção ou pres ta ção pos te ri or
com a mes ma mer ca do ria ou ser vi ço ou, ain da, a
sub se qüen te ex por ta ção.

Jus ti fi can do a ini ci a ti va, seu Au tor lem bra que a
apro va ção da Lei Com ple men tar nº 102, de 2000, re -
sul tou da ne ces si da de da ado ção de um cri té rio ob je-
ti vo no me ca nis mo de com pen sa ção às uni da des fe -
de ra das pela que da na re ce i ta do ICMS, em de cor-
rên cia da Lei Kan dir, com o que se cri ou um fun do or -
ça men tá rio, em lu gar do an ti go se gu ro-re ce i ta, que
apre sen ta va sé ri os pro ble mas de ope ra ci o na li da de.

Des ta ca que com a ex pec ta ti va de uma re for-
ma tri bu tá ria ain da sob o atu al Go ver no, fi xa ra-se o
en cer ra men to da men ci o na da com pen sa ção em
2002 e que, frus tra da aque la, faz-se ne ces sá ria a ex -
ten são do res sar ci men to por mais oito anos, ou até
que se irn ple men te a es pe ra da re for ma, sob pena de 
gra ve com pro me ti men to das fi nan ças es ta du a is e
mu ni ci pa is.

Ne nhu ma emen da foi apre sen ta da ao pro je to.

II – Aná li se

Di re i to Tri bu tá rio é ma té ria com pre en di da na
com pe tên cia le gis la ti va da União, de acor do com o
dis pos to no art. 24, in ci so I, da Cons ti tu i ção. Ao Con -
gres so Na ci o nal cabe dis por so bre o mes mo as sun to,
nos ter mos do art. 48, in ci so I, do Di plo ma Su pre mo, e 
a ini ci a ti va de leis com ple men ta res está a car go de
qual quer mem bro ou Co mis são da Câ ma ra dos De -
pu ta dos ou do Se na do Fe de ral, con so an te dis põe o
seu art. 61, ca put.

A par da le gi ti mi da de da ini ci a ti va, a pro po si ção
não con tra ria qual quer ou tro dis po si ti vo cons ti tu ci o-
nal ou prin cí pio do di re i to.

A esta Co mis são com pe te, nos ter mos do art.
99, in ci sos I e IV, do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, exa mi nar a ma té ria sob os seus as pec tos
eco nô mi co e fi nan ce i ro e so bre ela emi tir pa re cer.

Às duas ino va ções efe ti va men te pro pos tas no
pro je to em aná li se, an te põe-se o fato de que o Con -
gres so Na ci o nal, em de zem bro úl ti mo, já apro vou
dois pro je tos de lei com ple men tar, que dis pu nham
exa ta men te so bre o mes mo tema.

Com a Lei Com ple men tar nº 114, de 16 de de -
zem bro de 2002, foi adi a da, para 1º de ja ne i ro de
2007, a en tra da em vi gor do dis po si ti vo da Lei Kan dir
que per mi te o apro ve i ta men to de cré di to do ICMS
pela en tra da, no es ta be le ci men to con tri bu in te, de
mer ca do ri as des ti na das ao seu uso e con su mo. O
mes mo di plo ma pos ter gou, tam bém para 1º de ja ne i-
ro de 2007, o di re i to ao cre di ta men to do im pos to in ci-
den te na en tra da de ener gia elé tri ca e de ser vi ços de
co mu ni ca ção não con su mi dos no pro ces so de in dus-
tri a li za ção, nem vin cu la dos a ope ra ção ou pres ta ção
pos te ri or com a mes ma mer ca do ria ou ser vi ço ou,
ain da, a sub se qüen te ex por ta ção.

A con ti nu i da de, até o mes mo exer cí cio fi nan ce i-
ro de 2006, in clu si ve, do res sar ci men to fe i to pela
União, nos exer cí ci os de 2001 e 2002, aos Esta dos e
Mu ni cí pi os e ao Dis tri to Fe de ral, em ra zão das per das
de cor ren tes da Lei Kan dir, foi de ter mi na da pela Lei
Com ple men tar nº 115, de 26 de de zem bro de 2002,
que subs ti tu iu, até mes mo, todo o Ane xo da Lei Kan -
dir, da mes ma for ma que se pro põe no pro je to em dis -
cus são.

Como se vê, o Con gres so de ci diu que, pelo mo -
men to, as pror ro ga ções ple i te a das de vem es ten-
der-se até o exer cí cio de 2006, e não até 2010, como
pro pôs o Se na dor Pa u lo Har tung.

Por es sas ra zões, isto é, pelo fato de a ma té ria
cons tan te do pro je to em apre ço, apre sen ta do em no -
vem bro de 2002, ter sido ob je to de apro va ção pelo
Con gres so Na ci o nal no cor po de ou tras pro po si ções,
em de zem bro do mes mo ano, de i xa mos de aden trar o 
mé ri to do pro je to pro pri a men te dito, uma vez que en -
ten de mos es tar a ma té ria pre ju di ca da des de a apro -
va ção das já men ci o na das leis com ple men ta res.

Com efe i to, se gun do o que li te ral men te se ve ri fi-
ca no art. 334, ca put, e in ci so II, do Re gi men to Inter -
no do Se na do Fe de ral:
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Art. 334. O Pre si den te, de ofí cio ou
me di an te con sul ta de qual quer Se na dor, de -
cla ra rá pre ju di ca da ma té ria pen den te de de -
li be ra ção do Se na do:

..............................................................
II – em vir tu de de seu pre jul ga men to

pelo Ple ná rio em ou tra de li be ra ção.

III – Voto

Com base no ex pos to, vo ta mos pela cons ti tu ci o-
na li da de, ju ri di ci da de e boa ade qua ção à téc ni ca le-
gis la ti va do Pro je to de Lei Com ple men tar nº 249, de
2002 – Com ple men tar, mas, no mé ri to, pela re co men-
da ção de de cla ra ção de sua pre ju di ci a li da de.

Sala da Co mis são. – Ra mez Te bet, Pre si den te
– Jo nas Pi nhe i ro, Re la tor – Edu ar do Su plicy – Ro -
ber to Sa tur ni no – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or – Fer -
nan do Be zer ra – Mão San ta – Ga ri bal di Alves Fi -
lho – Gil ber to Mes tri nho – Val dir Ra upp – Cé sar
Bor ges – Ro dolp ho Tou ri nho – Tas so Je re is sa ti –
Pa trí cia Sa bo ya Go mes – Luiz Otá vio – João Ri be i-
ro – Osmar Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 24. Com pe te à União, aos Esta dos e ao Dis -

tri to Fe de ral le gis lar con cor ren te men te so bre:
I – di re i to tri bu tá rio, fi nan ce i ro, pe ni ten ciá rio,

eco nô mi co e ur ba nís ti co;
II – or ça men to;

....................................................................................
Art. 48. Cabe ao Con gres so Na ci o nal, com a

san ção do Pre si den te da Re pú bli ca, não exi gi da esta
para o es pe ci fi ca do nos arts. 49, 51 e 52, dis por so bre
to das as ma té ri as de com pe tên cia da União, es pe ci-
al men te so bre:

I – sis te ma tri bu tá rio, ar re ca da ção e dis tri bu i ção
de ren das;

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

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

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 99,
DE 20 DE DEZEMBRO DE 1999

Dá nova re da ção ao in ci so I do art.
33 da Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de
se tem bro de 1996, que dis põe so bre o
im pos to dos Esta dos e do Dis tri to Fe de-
ral so bre ope ra ções re la ti vas à cir cu la-
ção de mer ca do ri as e so bre pres ta ções
de ser vi ços de trans por te in te res ta du al e 
in ter mu ni ci pal e de co mu ni ca ção, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 114,
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra dis po si ti vos da Lei Com ple-
men tar nº 87, de 13 de se tem bro de 1996,
que dis põe so bre o im pos to dos Esta dos
e do Dis tri to Fe de ral so bre ope ra ções re -
la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri as e so -
bre pres ta ções de ser vi ços de trans por te
in te res ta du al e in ter mu ni ci pal e de co mu-
ni ca ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 115,
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra as Leis Com ple men ta res nºs
87, de 13 de se tem bro de 1996, e 102, de
11 de ju lho de 2000.

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

DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETÁRIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO.

RELATÓRIO

Relator: Se na dor Luiz Pastore.

I – Re la tó rio

Re ce be mos do Se nhor Pre si den te des ta Co-
mis são de Assun tos Eco nô mi cos a atri bu i ção de ela -
bo rar re la tó rio so bre o pro je to de lei com ple men tar
em epí gra fe, de au to ria do emi nen te Se na dor Pa u lo
Har tung, que in tro duz al te ra ções na le gis la ção do
Impos to so bre Ope ra ções Re la ti vas a Cir cu la ção de
Mer ca do ri as e so bre Pres ta ções de Ser vi ços de
Trans por te Inte res ta du al e Inter mu ni ci pal e de Co mu-
ni ca ção (ICMS).

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  17 11489    73ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



A re fe ri da pro po si ção mo di fi ca a re da ção dos
arts. 31 e 33 as sim como do Ane xo da Lei Com ple-
men tar nº 87, de 13 de se tem bro de 1996 – Lei Kan -
dir, dis po si ti vos que atu al men te vi gem com a re da ção
que lhes foi dada pe las Leis Com ple men ta res nº 99,
de 1999, e nº 102, de 2000.

Pri me i ra men te, pro põe-se que o res sar ci men to
fe i to pela União, nos exer cí ci os de 2001 e 2002, aos
Esta dos e Mu ni cí pi os e ao Dis tri to Fe de ral, em ra zão
das per das de cor ren tes da Lei Kan dir, seja con ti nu a-
do até o exer cí cio fi nan ce i ro de 2010, in clu si ve. Essa
a úni ca fi na li da de das mo di fi ca ções in tro du zi das no
ca put e nos §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 4º-A, do art. 31, da Lei
Com ple men tar nº 87, de 1996, bem como no art. 2º e
no Ane xo da Lei Com ple men tar nº 102, de 2000.

Em se gun do lu gar, adia para 1º de ja ne i ro de
2011, a en tra da em vi gor dos dis po si ti vos da lei Kan -
dir que per mi tem o apro ve i ta men to de cré di to do
ICMS na en tra da no es ta be le ci men to con tri bu in te de
mer ca do ri as des ti na das ao seu uso e con su mo, bem
as sim de ener gia elé tri ca e de ser vi ços de co mu ni ca-
ção não con su mi dos no pro ces so de in dus tri a li za ção,
nem vin cu la dos a ope ra ção ou pres ta ção pos te ri or
com a mes ma mer ca do ria ou ser vi ço ou, ain da, a
sub se qüen te ex por ta ção.

Jus ti fi can do a ini ci a ti va, seu Au tor lem bra que a
apro va ção da Lei Com ple men tar nº 102, de 2000, re -
sul tou da ne ces si da de da ado ção de um cri té rio ob je-
ti vo no me ca nis mo de com pen sa ção às uni da des fe -
de ra das pela que da na re ce i ta do ICMS, em de cor-
rên cia da Lei Kan dir, com o que se cri ou um fun do or -
ça men tá rio, em lu gar do an ti go se gu ro-re ce i ta, que
apre sen ta va sé ri os pro ble mas de ope ra ci o na li da de.

Destaca que com a expectativa de uma reforma
tributária ainda sob o atual Governo, fixara-se o
encerramento da mencionada compensação em 2002
e que, frustrada aquela, faz-se necessária a extensão
do ressarcimento por mais oito anos, ou até que se
implemente a esperada reforma, sob pena de grave
comprometimento das finanças estaduais e municipais.

Ne nhu ma emen da foi apre sen ta da ao pro je to.

II – Aná li se

Di re i to Tri bu tá rio é ma té ria com pre en di da na
com pe tên cia le gis la ti va da União, de acor do com o
dis pos to no art. 24, in ci so I, da Cons ti tu i ção. Ao Con -
gres so Na ci o nal cabe dis por so bre o mes mo as sun to,
nos ter mos do art. 48, in ci so I, do Di plo ma Su pre mo, e 
a ini ci a ti va de leis com ple men ta res está a car go de
qual quer mem bro ou Co mis são da Câ ma ra dos De -

pu ta dos ou do Se na do Fe de ral, con so an te dis põe o
seu art. 61, ca put.

A par da le gi ti mi da de da ini ci a ti va, a pro po si ção
não con tra ria qual quer ou tro dis po si ti vo cons ti tu ci o-
nal ou prin cí pio do di re i to.

A esta Co mis são com pe te, nos ter mos do art.
99, in ci sos I e IV, do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, exa mi nar a ma té ria sob os seus as pec tos
eco nô mi co e fi nan ce i ro e so bre ela emi tir pa re cer.

Acre di ta mos que a opor tu ni da de da ini ci a ti va é
o pon to cen tral da dis cus são que se pode em tor no
dela re a li zar, haja vis ta que tra ta de um tema da ma i or
ur gên cia para as fi nan ças pú bli cas es ta du a is e mu ni-
ci pa is e, até mes mo, para a Fa zen da Pú bli ca Fe de ral.

É cediço que a Lei Kandir foi aprovada pelo
Congresso Nacional atendendo ao interesse precípuo da 
política de desenvolvimento e de comércio exterior do
Governo Federal. Com ela, foram introduzidas na
legislação relativa ao ICMS modificações nunca antes
cogitadas pelas entidades tributantes, tais como, a
exoneração total das exportações de produtos primários
e semi-elaborados, a concessão de crédito na entrada de 
bens para o ativo permanente, de energia elétrica e de
serviços de comunicação, além dos créditos referentes à
entrada de mercadoria de uso e consumo, cujo início de
vigência vem sendo postergado.

Por isso mes mo, a pró pria lei pre viu a for ma pela 
qual os Esta dos e Mu ni cí pi os se ri am res sar ci dos das
pro vá ve is per das que tais re nún ci as acar re ta ri am, o
que, a prin cí pio, con ven ci o nou-se cha mar “se gu ro-re-
ce i ta”, que te ria vi gên cia até 2002, po den do pror ro-
gar-se até 2006, de acor do com al gu mas con di ções.
Espe ra va-se que nes se pe río do ti vés se mos no País a 
ne ces sá ria re for ma tri bu tá ria, com a con se qüen te re -
de fi ni ção do pac to fe de ra ti vo, de ma ne i ra que, a par tir
de en tão, se tor nas se des ne ces sá ria a com pen sa ção
das men ci o na das per das.

Na au sên cia da co li ma da re for ma e em face do
gran de vo lu me de re cur sos que de i xa ram de ser ar re-
ca da dos em con se qüên cia das apon ta das exo ne ra-
ções, já em 2000, foi apro va da a Lei Com ple men tar nº 
102, subs ti tu in do o “se gu ro-re ce i ta” por mon tan tes to -
ta is e co e fi ci en tes de par ti ci pa ção pre fi xa dos para re -
pas se de re cur sos aos Esta dos, Dis tri to Fe de ral e
Mu ni cí pi os, com vi gên cia até 31 de de zem bro de
2002.

Nes te mo men to em que se apro xi ma a ex pi ra-
ção do pra zo da Lei Com ple men tar nº 102, de 2000, e
ain da sem uma pro pos ta con cre ta do fu tu ro go ver no
so bre as al te ra ções que pre ten de re a li zar no sis te ma
tri bu tá rio, as uni da des fe de ra das vêem-se na imi nên-
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cia de ter suas fi nan ças em si tu a ção de ex tre ma gra -
vi da de, caso se jam man ti das as exo ne ra ções e ne-
nhu ma com pen sa ção lhes seja ga ran ti da.

Por es sas ra zões, pa re ce-nos im pres cin dí vel a
con ti nu i da de do res sar ci men to, como for ma de se evi -
tar que o caos se ins ta le nas ma i o ria das ad mi nis tra-
ções es ta du a is e mu ni ci pa is. O pra zo de oito anos afi -
gu ra-se bas tan te ra zoá vel, uma vez que não deve ser
en ten di do como de fi ni ti vo. Obvi a men te, caso seja re -
for ma do o sis te ma tri bu tá rio e re dis tri bu i das as com -
pe tên ci as dos Po de res Pú bli cos fe de ral, es ta du al e
mu ni ci pal, e res pec ti vas ren das, não ha ve rá mais ne -
ces si da de da com pen sa ção.

Quanto à prorrogação do prazo da entrada em
vigor dos dispositivos que outorgam crédito do ICMS
pela entrada de mercadorias de uso e consumo, de
energia elétrica e de serviços de comunicação, sua
aprovação repousa na necessidade de manutenção do
nível da receita do tributo. A concessão dos mencionados 
créditos implicaria queda na arrecadação de proporções
imprevisíveis, podendo levar a receita do mais importante 
imposto do País a níveis insuportáveis. Esse motivo,
agora por todos aceito, foi o mesmo que já ensejou dois
adiamentos, levados a efeito pelas Leis Complementares 
nº 92, de 1997, e nº 99, de 1999.

III – Voto

Com base no ex pos to, vo ta mos pela cons ti tu ci o-
na li da de, ju ri di ci da de e boa ade qua ção à téc ni ca le-
gis la ti va do Pro je to de Lei Com ple men tar nº 249, de
2002 – Com ple men tar, e, no mé ri to, pela sua apro va-
ção. – Sala da Co mis são, Luiz Pas to re.

PARECER Nº 431, DE 2003

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 23, de 2002 acres cen ta in ci so
ao art. 30 da Lei n° 8.906, de 4 de ju lho de 
1994, que dis põe so bre o Esta tu to da
Advo ca cia e a Ordem dos Advo ga dos do
Bra sil – OAB 

Relator: Senador Demóstenes Torres

I – Relatório

Trata-se de projeto de lei oriundo da Câmara
dos Deputados, de autoria do Deputado Wilson
Santos, que acrescenta inciso ao art. 30 daLei nº
8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o
Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do
Brasil.

Aprovado na origem, foi o projeto lido, e não
recebeu, no prazo regimental, nenhuma emenda.

Distribuído inicialmente ao Senador Osmar
Dias, foi apresentado relatório.

Nos termos do art. 332 do R.I.S.F. vieram os autos
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para
continuar tramitando, onde, após distribuição, coube-me
analisar a matéria e apresentar parecer.

É o relatório.

II – Análise

Nos ter mos do art. 101, do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral, à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia com pe te opi nar so bre a cons ti tu ci o-
na li da de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da de das ma té ri as
que lhe fo rem sub me ti das, e, res sal va das as atri bu i-
ções das de ma is co mis sões, emi tir pa re cer, quan to
ao mé ri to, so bre as ma té ri as de com pe tên cia da
União.

De iní cio, vejo que o pro je to não es bar ra em ne -
nhum óbi ce de na tu re za cons ti tu ci o nal ca paz de im -
pe dir sua apro va ção.

A com pe tên cia le gis la ti va so bre a ma té ria é de
com pe tên cia pri va ti va da União, nos ter mos do art.
22, in ci so I, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

O Deputado Wilson Santos é detentor de
prerrogativa para a iniciativa de lei, conforme autoriza
o art. 61, também da Constituição Federal.

O in ci so XIII do art.05º da Cons ti tu i ção da Re -
pú bli ca, se por um lado ga ran te o li vre exer cí cio de
qual quer tra ba lho, ofí cio ou pro fis são, por ou tro es ta-
be le ce li mi tes. Tra ta-se, por tan to, de nor ma de efi cá-
cia con ti da, pois, au to ri za a im po si ção de res tri ções
in fra cons ti tu ci o na is de na tu re za téc ni ca e/ou ra ci o-
nal. Assim, en quan to não exis tir lei acer ca des sa ou
da que la pro fis são, a per mis são cons ti tu ci o nal tem
am plo al can ce. To da via, a par tir da edi ção de lei re -
gu la men tan do de ter mi na da pro fis são, o in di ví duo
que pre ten der exer cê-la terá que ob ser var suas
pres cri ções.

E não há que se fa lar que as li mi ta ções são res -
tri tas à ques tão de “qua li fi ca ção pro fis si o nal”. Vá ri as
hi pó te ses de in com pa ti bi li da des e im pe di men tos
exis tem, no pró prio Esta tu to da Advo ca cia, que res -
trin gem ou im pe dem o exer cí cio da pro fis são. Estão
elas pre vis tas no Ca pí tu lo VII, do Tí tu lo I, da Lei nº
8.906/94.

Assim, sob o aspecto constitucional nada há que
impeça a aprovação da proposta em exame.

No tocante à questão jurídica infraconstitucional,
nenhum vício existe na proposta. É ela juridicamente
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possível, não afronta qualquer princípio geral de Direito
e sua redação está de acordo com a técnica legislativa
determinada pela Lei Complementar nº 35, de 26 de
fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a
redação, a alteração e a consolidação das leis.

O aspecto regimental foi também inteiramente
obedecido.

Quanto ao mérito, o projeto é de total relevância.
O País pre sen cia di a ri a men te, atô ni to, a in de vi-

da e ne ga ti va in fluên cia de ad vo ga dos que, pa ren tes
de in te gran tes de tri bu na is, não pri mam suas con du-
tas pelo prin cí pio cons ti tu ci o nal da mo ra li da de, go-
zan do de pri vi lé gi os es cu sos na de fe sa de suas ca u-
sas.

A aprovação do projeto de lei, ora sob análise,
reforçará, sem nenhuma dúvida, a credibilidade da
Justiça e da Advocacia, inquestionavelmente, dois
dos sustentáculos do estado democrático de direito.

III – Voto

Pelo ex pos to, nos ter mos do art. 133, in ci so 1,
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, ma ni fes-
to-me pela apro va ção, na ín te gra, do pro je to apre sen-
ta do.

É como voto.
Sala da Comissão, 7 de maio de 2003. – Edi son

Lo bão, Pre si den te – De mós te nes Tor res, Re la tor –
Serys Slhes sa ren ko – Alo i zio Mar ca dan te – Tião
Vi a na – Ana Jú lia Ca re pa – Sibá Ma cha do – João
Ca pi be ri be – Amir Lan do – Ga ri bal di Alves Fi lho –
José Ma ra nhão – Cé sar Bor ges – Re nil do San ta na
– Tas so Je re is sa ti – João Ba tis ta Mot ta.

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

Relator: Senador Osmar Dias

I –  Relatório

A proposição acrescenta inciso ao art. 30 da Lei
nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o
Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do
Brasil, para proibir que cônjuge, companheiro ou
parente, em linha reta, colateral ou afim, até o terceiro 
grau inclusive, de membro do tribunal, atue perante o
respectivo órgão do judiciário.

O autor do projeto, Deputado Wilson Santos,
justificou-o por razões de ordem ética, para defesa da
impessoalidade da atuação dos agentes públicos, em 
especial dos integrantes do Poder Judiciário.

Reconheceu ainda que não obstante a existência de
regras processuais que impedem a atuação de
magistrados em processos nos quais figurem
parentes como partes ou como advogados, têm
ocorrido alguns episódios em que esses parentes de
magistrados não se conduziram de maneira ética.

Examinado na Comissão de Constituição e
Justiça e Redação da Câmara dos Deputados, o
projeto foi aprovado naquela Casa, e se encontra em
exame nesta comissão, nos termos do art. 101,
incisos I e II do Regimento Interno do Senado, para
apreciação de constitucionalidade, juridicidade,
regimentalidade e mérito.

II – Análise

Embora se encontre em consonância com os
dispositivos constitucionais de competência e
iniciativa (arts. 22, II, 48 e 61, caput da Constituição
Federal), a proposição, ao estabelecer impedimento
ao exercício da advocacia, fere o princípio da
liberdade profissional, consagrado na história
constitucional brasileira desde a Constituição do
Império, de 1824, e mantido na atual Carta
Constitucional no art. 50, inciso XIII: “é livre o
exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão,
atendidas as qualificações profissionais que a lei
estabelecer.”

Expressivos estudiosos do Direito, como Pinto
Ferreira e Celso Bastos, chegam a defender que a
maioria das profissões não necessita de
regulamentação para ser exercida. Celso Bastos, ao
comentar o inciso XIII do art. 50 da Constituição
Federal, ressalta a clareza do texto quanto ao papel
da lei na criação de requisitos para o exercício da
profissão, em termos de capacitação técnica,
científica ou moral, sem contudo impor restrições à
atividade. A regulamentação exigida por lei deve
ocorrer apenas em casos especiais, seja quando o
exercício profissional exigir conhecimentos mais
complexos, seja quando a atividade demandar um
maior controle por parte do Estado. As restrições que
o Estado estabelece ao direito de acesso e exercício
de certas profissões devem ser encaradas, assim,
como atos excepcionais, que objetivam proteger a
vida, a saúde, a segurança e a liberdade das
pessoas.

O pro je to em exa me não cu i da de im por li mi tes
em ra zão de qua li fi ca ções pro fis si o na is, mas de cer -
ce ar o exer cí cio de uma pro fis são sob o pre tex to de
que la ços de pa ren tes co, afi ni da de ou con vi vên cia
pos sam in ter fe rir na li su ra de suas ati vi da des. Tra-
ta-se, sem som bra de dú vi da, de uma ini ci a ti va de
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mo ti va ção éti ca, con so an te o prin cí pio da mo ra li da de
da ad mi nis tra ção pú bli ca, ins cri to no art. 37 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, apli cá vel a to das as ins tân ci as em
que se des do bram os Po de res do Esta do, ou seja,
Exe cu ti vo, Le gis la ti vo e Ju di ciá rio. To da via, a éti ca do
exer cí cio da pro fis são de ad vo ga do está su fi ci en te-
men te pre ser va da pe las nor mas da pró pria lei que se
pre ten de mo di fi car. Além das in com pa ti bi li da des e
dos im pe di men tos, em que se pre ten de in se rir o novo
in ci so, a lei de di ca um ca pí tu lo à éti ca do ad vo ga do,
as se gu ra da por dis po si ti vos que tra tam das in fra ções
e das san ções dis ci pli na res.

Tam bém não se pode es que cer que os mem-
bros do po der ju di ciá rio es tão su je i tos ao cum pri men-
to de nor mas re gi men ta is e pro ces su a is que as se gu-
ram o res pe i to à éti ca em to das as suas ma ni fes ta-
ções, e em cada caso em par ti cu lar.

Assim, em que pese o fato de o pro je to ter su pe-
ra do im por tan te e se ve ro jul ga men to na Câ ma ra dos
De pu ta dos, que o con si de rou em con di ções de pros -
se guir em sua tra mi ta ção, as ra zões de or dem cons ti-
tu ci o nal aci ma apon ta das não re co men dam a sua
apro va ção.

III – Voto

Por essas razões, voto pela rejeição, por
inconstitucionalidade, do Projeto de Lei da Câmara nº 
23, de 2002.

Sala da Co mis são, – Osmar Dias, Re la tor.

LEGSLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis tin-

ção de qual quer na tu re za, ga ran tin do-se aos bra si le i-
ros e aos es tran ge i ros re si den tes no País a in vi o la bi li-
da de do di re i to à vida, à li ber da de, à igual da de, à se -
gu ran ça e à pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:
....................................................................................

XIII – é li vre o exer cí cio de qual quer tra ba lho, ofí -
cio ou pro fis são, aten di das as qua li fi ca ções pro fis si o-
na is que a lei es ta be le cer;
....................................................................................

Art. 22. Com pe te pri va ti va men te à União le gis lar
so bre:

I – di re i to ci vil, co mer ci al, pe nal, pro ces su al, ele -
i to ral, agrá rio, ma rí ti mo, ae ro náu ti co, es pa ci al e do
tra ba lho;
....................................................................................

Art. 61. A ini ci a ti va das leis com ple men ta res e
or di ná ri as cabe a qual quer mem bro ou Co mis são da
Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral ou do
Con gres so Na ci o nal, ao Pre si den te da Re pú bli ca, ao
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos Tri bu na is Su pe ri o res,
ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e aos ci da dãos, na 
for ma e nos ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção.

§ 1º São de ini ci a ti va pri va ti va do Pre si den te da
Re pú bli ca as leis que:

I – fi xem ou mo di fi quem os efe ti vos das For ças
Arma das;

II – dis po nham so bre:
a) cri a ção de car gos, fun ções ou em pre gos pú -

bli cos na ad mi nis tra ção di re ta e au tár qui ca ou au-
men to de sua re mu ne ra ção;

b) or ga ni za ção ad mi nis tra ti va e ju di ciá ria, ma té-
ria tri bu tá ria e or ça men tá ria, ser vi ços pú bli cos e pes -
so al da ad mi nis tra ção dos Ter ri tó ri os;

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 18, de 5-2-98:

c) ser vi do res pú bli cos da União e Ter ri tó ri os,
seu re gi me ju rí di co, pro vi men to de car gos, es ta bi li da-
de e apo sen ta do ria;”

d) or ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co e da De-
fen so ria Pú bli ca da União, bem como nor mas ge ra is
para a or ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co e da De fen-
so ria Pú bli ca dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Ter ri tó ri os;

(*)Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 32, de 11-9-2001:

e) cri a ção e ex tin ção de Mi nis té ri os e ór gãos da
ad mi nis tra ção pú bli ca, ob ser va do o dis pos to no art.
84, VI;

Alí nea in clu í da pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
18, de 5-2-98:

f) mi li ta res das For ças Arma das, seu re gi me ju -
rí di co, pro vi men to de car gos, pro mo ções, es ta bi li da-
de, re mu ne ra ção, re for ma e trans fe rên cia para a re-
ser va.”

§ 2º A ini ci a ti va po pu lar pode ser exer ci da pela
apre sen ta ção à Câ ma ra dos De pu ta dos de pro je to de 
lei subs cri to por, no mí ni mo, um por cen to do ele i to ra-
do na ci o nal, dis tri bu í do pelo me nos por cin co Esta-
dos, com não me nos de três dé ci mos por cen to dos
ele i to res de cada um de les.
....................................................................................

LEI Nº 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994

Dis põe so bre o Esta tu to da Advo ca-
cia e a Ordem dos Advo ga dos do Bra sil
(OAB).
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TÍTULO I
Da Advo ca cia

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

CAPÍTULO VII
Das Incom pa ti bi li da des e Impe di men tos

Art. 27. A in com pa ti bi li da de de ter mi na a pro i bi-
ção to tal, e o im pe di men to, a pro i bi ção par ci al do
exer cí cio da ad vo ca cia.

Art. 28. A ad vo ca cia é in com pa tí vel, mes mo
em ca u sa pró pria, com as se guin tes ati vi da des:

I – che fe do Po der Exe cu ti vo e mem bros da
Mesa do Po der Le gis la ti vo e seus subs ti tu tos le ga is;

II – mem bros de ór gãos do Po der Ju di ciá rio, de 
Mi nis té rio Pú bli co, dos tri bu na is e con se lhos de con -
tas, dos ju i za dos es pe ci a is, da jus ti ça de paz, ju í zes
clas sis tas, bem como de to dos os que exer çam fun -
ção de jul ga men to em ór gãos de de li be ra ção co le ti-
va da ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta e in di re ta;

lII – ocu pan tes de car gos ou fun ções de di re-
ção em Órgãos da Admi nis tra ção Pú bli ca di re ta ou
in di re ta, em suas fun da ções e em suas em pre sas
con tro la das ou con ces si o ná ri as de ser vi ço pú bli co;

IV – ocu pan tes de car gos ou fun ções vin cu la-
dos di re ta ou in di re ta men te a qual quer ór gão do Po -
der Ju di ciá rio e os que exer cem ser vi ços no ta ri a is e
de re gis tro;

V – ocu pan tes de car gos ou fun ções vin cu la dos
di re ta ou in di re ta men te a ati vi da de po li ci al de qual -
quer na tu re za;

VI – mi li ta res de qual quer na tu re za, na ati va;
VII – ocu pan tes de car gos ou fun ções que te -

nham com pe tên cia de lan ça men to, ar re ca da ção ou
fis ca li za ção de tri bu tos e con tri bu i ções pa ra fis ca is;

VIII – ocu pan tes de fun ções de di re ção e ge rên-
cia em ins ti tu i ções fi nan ce i ras, in clu si ve pri va das.

§ 1º A in com pa ti bi li da de per ma ne ce mes mo
que o ocu pan te do car go ou fun ção de i xe de exer cê-lo
tem po ra ri a men te.

§ 2º Não se in clu em nas hi pó te ses do in ci so III
os que não de te nham po der de de ci são re le van te so -
bre in te res ses de ter ce i ro, a ju í zo do con se lho com pe-
ten te da OAB, bem como a ad mi nis tra ção aca dê mi ca
di re ta men te re la ci o na da ao ma gis té rio ju rí di co.

Art. 29. Os Pro cu ra do res-Ge ra is, Advo ga dos–
Ge ra is, De fen so res-Ge ra is e di ri gen tes de ór gãos ju -
rí di cos da Admi nis tra ção Pú bli ca di re ta, in di re ta e fun -
da ci o nal são ex clu si va men te le gi ti ma dos para o exer -
cí cio da ad vo ca cia vin cu la da à fun ção que exer çam,

du ran te o pe río do da in ves ti du ra. Art. 30. São im pe di-
dos de exer cer a ad vo ca cia:

I – os ser vi do res da ad mi nis tra ção di re ta, in di-
re ta e fun da ci o nal, con tra a Fa zen da Pú bli ca que os
re mu ne re ou à qual seja vin cu la da a en ti da de em-
pre ga do ra;

II – os mem bros do Po der Le gis la ti vo, em seus 
di fe ren tes ní ve is, con tra ou a fa vor das pes so as ju rí-
di cas de di re i to pú bli co, em pre sas pú bli cas, so ci e da-
des de eco no mia mis ta, fun da ções pú bli cas, en ti da-
des pa ra es ta ta is ou em pre sas con ces si o ná ri as ou
per mis si o ná ri as de ser vi ço pú bli co. Pa rá gra fo úni co.
Não se in clu em nas hi pó te ses do in ci so 1 os do cen-
tes dos cur sos ju rí di cos.

CAPÍTULO VIII
Da Éti ca do Advo ga do

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a  al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

PARECER Nº 432, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 3, de 2003, nº 
1.728/99, na casa de ori gem, que de no mi-
na ‘Ae ro por to de Par na í ba – Pre fe i to Dr.
João Sil va Fi lho’ o ae ro por to lo ca li za do
na ci da de de Par na í ba, Esta do do Pi a uí.

Relator: Se na dor Mão Santa

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são, para exa me, o Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 3, de 2003 (nº 1.728, de 1999, na
ori gem), apre sen ta do pelo De pu ta do João Hen ri que
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e apro va do pela Câ ma ra dos De pu ta dos após ma ni-
fes ta ção fa vo rá vel de três Co mis sões da que la Casa.

Des ti na-se o pro je to a ho me na ge ar a fi gu ra do
ex-pre fe i to mu ni ci pal de Par na í ba (PI), Dr. João Sil va
Fi lho, cujo nome se ria acres ci do à atu al de no mi na-
ção do ae ro por to lo cal.

Ao jus ti fi car a pro po si ção, o au tor des ta ca o
sig ni fi ca do do nome de João Sil va Fi lho para a ci da-
de de Par na í ba. Além da “pro fis são de mé di co, que
exer ceu como um sa cer dó cio du ran te 60 anos”, foi
con si de ra do o “me lhor ad mi nis tra dor da his tó ria po lí-
ti ca de Par na í ba”, onde es te ve doze anos à fren te
da pre fe i tu ra, e onde tam bém atu ou como ve re a dor
por três le gis la tu ras.

À Co mis são de Edu ca ção com pe te exa mi nar a 
pro po si ção quan to à cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da-
de, re gi men ta li da de e téc ni ca le gis la ti va, além de
pro nun ci ar-se so bre o mé ri to da ini ci a ti va.

A pro po si ção não re ce beu emen das no pra zo
re gi men tal.

II – Aná li se

O pro je to em ca u sa en con tra am pa ro cons ti tu ci-
o nal no art. 22, XI, que in clui os trans por tes na re ser-
va de com pe tên cia le gis la ti va da União. So bre ma té ri-
as des sa na tu re za, cabe ao Con gres so Na ci o nal dis -
por (art. 48, ca put), fa cul ta da a qual quer de seus
mem bros a ini ci a ti va para a pro po si ção de leis (art.
61, ca put).

Ve ri fi ca-se igual men te ob ser vân cia aos cri té ri os
que dis ci pli nam a atri bu i ção de de sig na ção a ae ro-
por tos e ou tros com po nen tes do Sis te ma Na ci o nal de 
Trans por tes e, de modo ge ral, aos bens pú bli cos de
pro pri e da de da União, con for me dis pos to nas se guin-
tes leis:

– Lei nº 1.909, de 21 de ju lho de 1953:
os ae ro por tos, como re gra ge ral, te rão a de -
no mi na ção das pró pri as ci da des onde se lo-
ca li zem, mas po de rão, me di an te lei es pe ci al,
ser de sig na dos pelo nome de “bra si le i ro que
te nha pres ta do re le van te ser vi ço à ca u sa da
Avi a ção, ou de um fato his tó ri co na ci o nal”;

– Lei nº 6.682, de 27 de agos to de
1979: os ter mi na is, vi a du tos ou tre chos de
vias in te gran tes do Sis te ma Na ci o nal de
Trans por te po de rão, me di an te lei es pe ci al,
re ce ber de sig na ção su ple ti va àque la de ca -
rá ter ofi ci al, es ta be le ci da no Pla no Na ci o nal
de Vi a ção, sen do ad mis sí ve is, para esse
fim, de sig na ções de fa tos his tó ri cos ou no-

mes de pes so as fa le ci das com re le van tes
ser vi ços pres ta dos à na ção ou à hu ma ni da-
de;

– Lei nº 6.454, de 24 de ou tu bro de
1977: é ve da do “atri bu ir nome de pes soa
viva a bem pú bli co, de qual quer na tu re za,
per ten cen te à União ou às pes so as ju rí di cas
da Admi nis tra ção in di re ta”.

No mé ri to, a bi o gra fia do ho me na ge a do jus ti fi ca
a ho me na gem pro pos ta no PLC nº 3, de 2003. Fi gu ra
de es pe ci al des ta que na his tó ria de Par na í ba, a vida
de João Sil va Fi lho li gou-se de fi ni ti va men te à da ci da-
de que lhe ser viu de ber ço. A ela de di cou toda sua
com pe tên cia, di na mis mo, ca pa ci da de ad mi nis tra ti va
e ha bi li da de po lí ti ca, atri bu tos sem pre acom pa nha-
dos de in ques ti o ná ve is ati tu des de se ri e da de, li su ra e
pro bi da de. A par das no tá ve is qua li da des de ho mem
pú bli co, mé di co e ci da dão, o per fil do ho me na ge a do
dis tin gue-se pelo ele va do es pí ri to de so li da ri e da de,
mar ca que o con sa grou como “o gran de com pa nhe i ro
dos pa ra i ba nos”.

Re gis tre-se que a pro po si ção não apre sen ta
qua is quer in con ve ni en tes do pon to de vis ta eco nô mi-
co, nem ofe re ce ris cos à se gu ran ça da na ve ga ção aé -
rea, já que man tém, den tro da nova, a atu al de no mi na-
ção do ae ro por to, in di ca ti va de sua lo ca li za ção ge o-
grá fi ca.

De res to, ob ser va-se que, além de me ri tó ria,
cons ti tu ci o nal e ju rí di ca, a pro po si ção não con tém
ofen sa re gi men tal e está ela bo ra da cm con for mi da de
com a boa téc ni ca le gis la ti va.

III – Voto

Ante o ex pos to, voto pela Apro va ção do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 3, de 2003.

Sala da Co mis são 6 de maio de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Mão San ta, Re la tor – Fá ti ma Cle i-
de – Flá vio Arns – Hé lio Cos ta – Sér gio Ca bral –
Ga ri bal di Alves Fi lho – Jor ge Bor nha u sen – Jo nas
Pi nhe i ro – Le o mar Qu in ta ni lha – Re gi nal do Du ar te
– Edu ar do Aze re do – Lú cia Vâ nia – Alme i da Lima
– Mo za ril do Ca val can ti.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Art. 22. Com pe te pri va ti va men te à União le gis-
lar so bre:
....................................................................................
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Xl – trân si to e trans por te;
....................................................................................

Art. 48. Cabe ao Con gres so Na ci o nal, com a
san ção do Pre si den te da Re pú bli ca, não exi gi da esta
para o es pe ci fi ca do nos arts. 49, 51 e 52, dis por so bre
to das as ma té ri as de com pe tên cia da União, es pe ci-
al men te so bre:

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

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

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

LEI Nº 6.454, DE 24 DE OUTUBRO DE 1977

Dis põe so bre a de no mi na ção de lo-
gra dou ros, obras ser vi ços e mo nu men-
tos pú bli cos, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

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

PARECER Nº 433, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 621, de
2002 (nº 1.723/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Ami gos da Cul tu ra a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Pa raí, Esta do do Rio Gran de
do Sul.

Relator: Se na dor Ger son Ca ma ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 621, de 2002 (nº 1.723, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Ami gos da Cul tu ra a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pa raí, Esta -
do do Rio Gran de do Sul.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 229, de 18 de abril de
2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

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

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins -
ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
pelo De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, 
e pela le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po -
der Exe cu ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu-
la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro -
va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de
1963, e al te ra ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra dis ci pli na
es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de 3
de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou -
tor ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções
de ser vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis-
são de Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 
39, de 1º de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun -
ção da dis ci pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, en tre tan to, vi go ra o en ten di men to de que a
RSF nº 39/92 não se apli ca aos atos de ou tor ga
des se ser vi ço.

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

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten -
de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à
com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções
do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49,
XII, e 223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri-
do pro je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da
Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te
à sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o
as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o
pro je to está em per fe i ta con so nân cia com o dis pos-
to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de
1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha
o PDS nº 621, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção

das for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de
1998, em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de
va li da de da ou tor ga, que pas sa de três para dez
anos, por for ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem-
bro de 2002, que “al te ra o pa rá gra fo úni co do art.
6º da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, que
ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
para au men tar o pra zo de ou tor ga”. Tal ajus te se
fará, ao fi nal des te, por meio de emen da de re da-
ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 621, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Ami gos
da Cul tu ra a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Pa raí, Esta do do Rio Gran de do
Sul, na for ma do pro je to de de cre to le gis la ti vo ori gi ná-
rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te emen -
da de re da ção:

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 621, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 229, de 18 de abril de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Ami gos da 
Cul tu ra a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra-
di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Pa raí,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

Sala da Co mis são, – Osmar Dias, Pre si den te –
Ger son Ca ma ta, Re la tor – Fá ti ma Cle i de – Ide li Sal -
vat ti – Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas – Eu rí pe-
des Ca mar go – Pa pa léo Paes – Hé lio Cos ta – Iris
de Ara u jo – Sér gio Ca bral – Mão San ta – De mós te-
nes Tor res – Le o mar Qu in ta ni lha – José Agri pi no
– Mar co Ma ci el – Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te
– Arthur Vir gí lio – Alme i da Lima – Mo za ril do Ca-
val can ti.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 DO SENADO Nº 621, DE 2002

Aprova o ato que autoriza a
Associação Amigos da Cultura a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Paraí, Estado do Rio Grande do
Sul.

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

Portaria nº 229, de 18 de abril de 2001, que autoriza a
Associação Amigos da Cultura a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Paraí, Estado
do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 6 de maio de 2003. – Osmar
Dias, Presidente – Senador Gérson Camata,
Relator.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do

Congresso Nacional:

....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação 

de concessão de emissoras de rádio e televisão;

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

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos
sistemas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.

§ 2º A não-re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Institui o Código Brasileiro de
Telecomunicações.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Complementa e modifica a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agosto de 1962.

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Aprova Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária e dá outras providências.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar
à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002).
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária.

....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR
Nº 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a
redação, a alteração e a consolidação
das leis, conforme determina o parágrafo 
único do art. 59 da Constituição Federal,
e estabelece normas para a consolidação 
dos atos normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

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

....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº

9.612, de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 6º ...............................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez

anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se cum -
pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si ções le-
ga is vi gen tes.” (NR.)
....................................................................................

PARECER Nº 434, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 637, de
2002 (nº 770/2000, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), que apro va o ato que au to ri za a Asso -
ci a ção Be ne fi cen te 7 de Ou tu bro a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci-
da de de Ita i ça ba, Esta do do Ce a rá.

Relatora: Senadora Patrícia Saboya Gomes

I – Relatório
Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to

Le gis la ti vo nº 637, de 2002 (nº 770, de 2000, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Be ne fi cen te 7 de Ou tu bro a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ita i-
ça ba, Esta do do Ce a rá.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 162, de 12 de maio de
2000, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Análise
Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do

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

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra-
ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 12
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
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nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 637, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 637, de 2002, não evi den ci ou
vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do re pa ros
quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de
ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela apro va ção do ato
que au to ri za a Asso ci a ção Be ne fi cen te 7 de Ou tu bro a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de

de Ita i ça ba, Esta do do Ce a rá, na for ma do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos,
com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº  1 –  CE

Dê-se ao art. 12 do PDS nº 637, de 2002, a
seguinte redação:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 162, de 12 de maio de
2000, que au to ri za a Asso ci a ção Be ne fi cen-
te 7 de Ou tu bro, a exe cu tar, pelo pra zo de
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de
de Ita i ça ba, Esta do do Ce a rá.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Pa trí cia Sa bóia Go mes, Re la tor –
Fá ti ma Cle i de – Ide li Sal vat ti – Du ci o mar Cos ta –
Ael ton Fre i tas – Eu rí pi des Ca mar go – Pa pa léo
Paes – Hé lio Cos ta – Sér gio Ca bral – Mão San ta –
De mós te nes Tor res – Le o mar Qu in ta ni lha – José
Agri pi no – Le o nel Pa van – Arthur Vir gí lio – Alme i-
da Lima – Mo za ril do Ca val can ti.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 DO SENADO Nº 637, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Be ne fi cen te 7 de Ou tu bro a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Ita i ça ba, Esta do do Ce a rá.

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

Portaria nº 162, de 12 de maio de 2000, que autoriza
a Associação Beneficente 7 de Outubro, a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de
Itaiçaba, Estado do Ceará.

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

Sala da Comissão, 6 de abril de 2003. –
Senador Osmar Dias, Presidente, Patrícia Saboya,
Relatora.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
 FEDERATIVA DO BRASIL 1988

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do

Congresso Nacional:

....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação 

de concessão de emissoras de rádio e televisão

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

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  –  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no 
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º – A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º – O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º – O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º – o pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Institui o Código Brasileiro de
Telecomunicações.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Complementa e modifica a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agosto de 1962

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Aprova Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária e dá outras providências.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar
à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.
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Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen te. (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
 DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo
úni co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, e es ta be le ce nor mas para a con so li-
da ção dos atos nor ma ti vos que men ci o-
na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

O Pre si den te da Re pú bli ca Faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te lei:

Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998,
pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art.6º ................................................................
....................................................................................

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.”  (NR)

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

Brasília, 11 de dezembro de 2002; 181º da
Independência e 114º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Juarez Quadros do
Nascimento.

PARECER Nº 435, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 649, de
2002 (nº 1.742/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Ta pi ren se de Assis tên cia So -
ci al – ATAS, a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de Ta pi ra,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Relator: Senador Eduardo Azeredo

I – Relatório

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 649, de 2002 (nº 1.742, de 2002, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au-
to ri za a Asso ci a ção Ta pi ren se de Assis tên cia So ci al
– ATAS, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de Ta pi ra, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 319, de 25 de maio
de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di-
o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com 
o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção
e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi
con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em
boa téc ni ca le gis la ti va.
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II – Análise

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

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins -
ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo 
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e
pela le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der
Exe cu ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la-
men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va-
do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de
1963, e al te ra ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es-
pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, 
re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho
de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou-
tor ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de
ser vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são
de Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39,
de 1º de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção
da dis ci pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria,
en tre tan to, vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº
39/92 não se apli ca aos atos de ou tor ga des se ser -
vi ço.

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

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten-
de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à
com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do 
Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e
223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro -
je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i-
or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua
cons ti tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to
de téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está

em per fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei
Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 649, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de
1998, em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va -
li da de da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos,
por for ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de
2002, que “al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei
nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o
Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men-
tar o pra zo de ou tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal
des te, por meio de emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 649, de 2002, não evi-
den ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha-
ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o-
na li da de, ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na-
mos pela apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Ta pi ren se de Assis tên cia So ci al – ATAS, a exe-
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
Ta pi ra, Esta do de Mi nas Ge ra is, na for ma do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 649, de 2002, a
seguinte redação:

Art.  1º  Fica  apro va do  o  ato  a  que 
se  re fe re  a  Por ta ria  nº  319,  de  25  de
maio  de  2001,  que  au to ri za  a  Asso ci a-
ção Ta pi ren se  de  Assis tên cia  So ci al  –
ATAS,  a  exe cu tar,  pelo  pra zo  de  dez
anos,  sem  di re i to  de  ex clu si vi da de,  ser vi-
ço  de  ra di o di fu são  co mu ni tá ria,  na  ci da-
de  Ta pi ra,  Esta do  de  Mi nas  Ge ra is.

Sala  da  Co mis são,  6  de  maio  de  2003. –
Pre si den te, Re la tor. – Osmar Dias, Pre si den te  –
Edu ar do Aze re do, Re la tor – Fá ti ma Cle i de – Tião
Vi a na – Ide li Sal vat ti – Eu rí pe des Ca mar go – Ael -
ton Fre i tas –  Hé lio Cos ta – Mão San ta – Íris de
Ara ú jo – Sér gio Ca bral – De mós te nes Tor res –
Le o mar Qu in ta ni lha – Mar co Ma ci el – Arthur Vir -
gí lio – Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima – Mo za-
ril do Ca val can ti.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 649, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Ta pi ren se de Assis tên cia So ci al –
ATAS a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de Ta pi ra, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

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

Portaria nº 319, de 25 de maio de 2001, que autoriza a
Associação Tapirense de Assistência Social – ATAS, a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade Tapira, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 6 de maio de 2003. –
Senador Osmar Dias, Presidente – Senador (entra
assinatura), Relator.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do

Congresso Nacional:

....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação 

de concessão de emissoras de rádio e televisão;

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

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Institui o Código Brasileiro de
Telecomunicações.

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

DECRETO-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Complementa e modifica a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agosto de 1962.

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1983

Aprova Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária e dá outras providências.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor-
gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob-
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei
e nor mas re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção
do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
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ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002).
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615. DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

O Pre si den te da Re pú bli ca faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te lei:

Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ..................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da-

de de dez anos, per mi ti da a re no va ção por
igual pe río do, se cum pri das as exi gên ci as
des ta Lei e de ma is dis po si ções le ga is vi gen-
tes.” (NR.)

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

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2002; 181º da
Inde pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to.

PARECER Nº 436, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 650, de
2002 (nº 1.743/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria
Bem Aven tu ra do José de Anchi e ta a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Ara ca ju, Esta do de Ser-
gi pe.

Relator: Senador Almeida Lima

I – Relatório

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 650, de 2002 (nº 1.743, de 2002, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au-
to ri za a Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria
Bem Aven tu ra do José de Anchi e ta a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ara ca-
ju, Esta do de Ser gi pe.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 376, de 11 de ju lho de 
2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção
e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi
con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em
boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Análise

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

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins -
ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo 
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e
pela le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der
Exe cu ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la-
men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va-
do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de
1963, e al te ra ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es-
pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, 
re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho
de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou-
tor ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de
ser vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são
de Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39,
de 1º de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção
da dis ci pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria,
en tre tan to, vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº
39/92 não se apli ca aos atos de ou tor ga des se ser -
vi ço.

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

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten-
de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à
com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do 
Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e
223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro -
je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i-
or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua
cons ti tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to
de téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está
em per fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei
Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 650, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das

for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de
1998, em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va -
li da de da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos,
por for ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de
2002, que “al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei
nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o
Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men-
tar o pra zo de ou tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal
des te, por meio de emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 650, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção de Ra di-
o di fu são Co mu ni tá ria Bem Aven tu ra do José de
Anchi e ta a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Ara ca ju, Esta do de Ser gi pe, na for -
ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te emen da de
re da ção:

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 650, de 2002, a
seguinte redação:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 376, de 11 de ju lho de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção de Ra di o-
di fu são Co mu ni tá ria Bem Aven tu ra do José
de Anchi e ta, a exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de
Ara ca ju, Esta do de Ser gi pe.

Sala da Comissão, 6 de maio de 2003. – Osmar
Dias, Presidente – Almeida Lima, Relator – Fátima
Cleide – Ideli Salvatti – Duciomar Costa – Aelton
Freitas – Eurípedes Camargo – Papaléo Paes –
Hélio Costa – Íris de Araújo – Sérgio Cabral – Mão
Santa – Demóstenes Torres – Leomar Quintanilha
– José Agripino – Marco Maciel – Leonel Pavan –
Reginaldo Duarte – Arthur Virgílio – Mozarildo
Cavalcanti.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 650, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Bem
Aven tu ra do José de Anchi e ta a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ara ca ju, Esta do de Ser gi pe.

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

ta ria nº 376, de 11 de ju lho de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Bem Aven -
tu ra do José de Anchi e ta, a exe cu tar, pelo pra zo de
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Ara ca ju, Esta do
de Ser gi pe.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te. –  Se na dor (en tra as si-
na tu ra), Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

........................................ ............................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:

........................................ ............................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
........................................ ............................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117(*), de 27 de agos to de 1962.

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo
úni co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, e es ta be le ce nor mas para a con so-
li da ção dos atos nor ma ti vos que men -
ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

O Pre si den te da Re pú bli ca Faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te lei:

Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º. .................................................

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da-
de de dez anos, per mi ti da a re no va ção por
igual pe río do, se cum pri das as exi gên ci as
des ta lei e de ma is dis po si ções le ga is vi gen-
tes.” (NR)

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

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2002; 181º da Inde -
pen dên cia e 1l4º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Ju a rez Qu a dros do Nas ci-
men to.

PARECER Nº 437 DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre
o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 676,
de 2002 (nº 1.789, 2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que au to-
ri za a Asso ci a ção União dos Ami gos de
São João dos Pa tos a exe cu tar ser vi ço

de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de São João dos Pa tos, Esta do do Ma-
ra nhão.

Re la tor: Se na do ra Ro se a na Sar ney

Re la tor “ad hoc”: Se na dor Edson Lo bão

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 676, de 2002 (nº 1.789, de 2002, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au -
to ri za a Asso ci a ção União dos Ami gos de São João
dos Pa tos a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de São João dos Pa tos, Esta do do
Ma ra nhão.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o-
nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 479, de 22 de
agos to de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal
de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi-
na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti-
ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer
fa vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i-
ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to
foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em 
boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

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

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins -
ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
pelo De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, 
e pela le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po -
der Exe cu ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu-
la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro -
va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de
1963, e al te ra ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra dis ci pli na
es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de 3
de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou -
tor ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções
de ser vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis-
são de Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 
39, de 1º de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun -
ção da dis ci pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, en tre tan to, vi go ra o en ten di men to de que a
RSF nº 39/92 não se apli ca aos atos de ou tor ga
des se ser vi ço.

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

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra,des ti na da a 
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten -
de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à
com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções
do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49,
XII, e 223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe-
ri do pro je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os
da Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no to -
can te à sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém
sob o as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se
que o pro je to está em per fe i ta con so nân cia com o
dis pos to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe -
ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 676, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de
1998, em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va -
li da de da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos,
por for ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de
2002, que “al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei
nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o
Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men-
tar o pra zo de ou tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal
des te, por meio de emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta-
ção que acom pa nha o PDS nº 676, de 2002, não
evi den ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não
ha ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu-
ci o na li da de, ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi -
na mos pela apro va ção do ato que au to ri za a Asso -
ci a ção União dos Ami gos de São João dos Fa tos a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de São João dos Pa tos, Esta do do Ma ra nhão,
na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná-
rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te
emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1-CE 

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 676, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 479, de 22 de agos to de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção União dos
Ami gos de São João dos Pa tos, a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex-
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria, na ci da de de São João dos Pa tos,
Esta do do Ma ra nhão.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Edi son Lo bão, Re la tor
“ad hoc” – Fá ti ma Cle i de – Ide li Sal vat ti – Du ci-
o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta – Íris 
de Ara ú jo – Sér gio Ca bral – De mós te nes Tor res
– Le o mar Qu in ta ni lha – Le o nel Pa van – Re gi-
nal do Du ar te – Alme i da Lima – Mo za ril do Ca-
val can ti – Eu rí pe des Ca mar go – Pa pa léo Paes – 
Mão San ta – José Agri pi no – Mar co Ma ci el –
Arthur Vir gí lio.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 676, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za A Asso ci-
a ção União dos Ami gos de São João dos 
Pa tos, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de São João dos
Pa tos, Esta do do Ma ra nhão.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 479, de 22 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção União dos Ami gos de São João dos Pa -
tos, a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de 
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
na ci da de de São João dos Pa tos, Esta do do Ma ra-
nhão.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te, Edson Lo bão, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-
so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-

gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.
§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-

são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

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

DECRETO Nº 52.795. 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

LEI Nº 9.612. DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor-

gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob -
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta
Lei e nor mas re gu la do ras das con di ções de ex plo-
ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11.12.2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615. DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo
úni co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, e es ta be le ce nor mas para a con so li-
da ção dos atos nor ma ti vos que men ci o-
na.

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

LEI Nº 10.597. DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

O Pre si den te da Re pú bli ca Faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te Lei:

Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º. .................................................

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da-
de de dez anos, per mi ti da a re no va ção por
igual pe río do, se cum pri das as exi gên ci as
des ta Lei e de ma is dis po si ções le ga is vi-
gen tes.” (NR)

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

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2002; 181º da Inde -
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to.

PARECER Nº 438, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre
o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 695, 
de 2002 (nº 1.826/2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que au to-

ri za a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria
FM Uni dos do Her val a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci-
da de Her val D’Oeste, Esta do de San ta
Ca ta ri na.

Re la to ra: Se na do ra Ide li Sal vat ti

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 695, de 2002 (nº 1.826, de 2002, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au -
to ri za a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria FM Uni dos
do Her val a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria na ci da de Her val D’Oeste, Esta do de
San ta Ca ta ri na.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o-
nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 718, de 26 de no -
vem bro de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca -
nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII,
com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti-
tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis-
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor-
má ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o
pa re cer fa vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la
Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci-
o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

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

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins -
ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
pelo De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, 
e pela le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po -
der Exe cu ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu-
la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro -
va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de
1963, e al te ra ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es -
pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998,
re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho
de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou -
tor ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções
de ser vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis-
são de Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 
39, de 12 de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun -
ção da dis ci pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, en tre tan to, vi go ra o en ten di men to de que a
RSF nº 39/92 não se apli ca aos atos de ou tor ga
des se ser vi ço.

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

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten -
de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à
com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções
do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49,
XII, e 223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri-
do pro je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da
Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te
à sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o
as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o
pro je to está em per fe i ta con so nân cia com o dis pos-
to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de
1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 695, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art.6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta-
ção que acom pa nha o PDS nº 695, de 2002, não
evi den ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não
ha ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu-
ci o na li da de, ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi -
na mos pela apro va ção do ato que au to ri za a Asso -
ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria FM Uni dos do Her val a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de Her val D’Oeste, Esta do de San ta Ca ta ri na, na 
for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio
da Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te emen da
de re da ção:

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS Nº 695, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 718, de 26 de no vem bro
de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção Rá dio
Co mu ni tá ria FM Uni dos do Her val a exe cu-
tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria, na ci da de Her val D’Oeste, Esta do
de San ta Ca ta ri na.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ide li Sal vat ti, Re la tor –
Fá ti ma Cle i de – Ide li Sal vat ti – Du ci o mar Cos ta –
Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta – Íris de Ara ú jo –
Sér gio Ca bral – De mós te nes Tor res – Le o mar
Qu in ta ni lha – Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te
– Alme i da Lima – Mo za ril do Ca val can ti – Pa pa-
léo Paes – Mão San ta – José Agri pi no – Mar co
Ma ci el – Arthur Vir gí lio.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 695, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Rá dio Co mu ni tá ria em Uni dos do
Her val a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de Her val D‘Oeste,
Esta do de San ta Ca ta ri na.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 718, de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria FM Uni dos do Her -
val, a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de 
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
na ci da de Her val D’Oeste, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são,6 de maio de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te. – Se na do ra Ide li Sal-
vat ti, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-
so Na ci o nal:

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

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para
o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima-
gens, ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de
dos sis te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois

quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

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

DECRETO Nº 52.795,
 DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

LEI Nº 9.612. DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor-
gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob -
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei
e nor mas re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção
do ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597. de 11-12-2002)

....................................................................................
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DECRETO Nº 2.615. DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o-
di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95.
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597. DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

O Pre si den te da Re pú bli ca faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te Lei:

Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º. .................................................

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da-
de de dez anos, per mi ti da a re no va ção por
igual pe río do, se cum pri das as exi gên ci as
des ta lei e de ma is dis po si ções le ga is vi gen-
tes.” (NR)

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

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2002; 181º da Inde -
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to.

PARECER Nº 439, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o 
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 698, de 

2002 (nº 1.828/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
A Asso ci a ção de De sen vol vi men to Edu-
ca ti vo Cul tu ral Ambi en tal de São Ga bri el
do Oes te a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de São Ga -
bri el do Oes te, Esta do de Mato Gros so
do Sul.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 698, de 2002 (nº 1.828, de 2002, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au -
to ri za a Asso ci a ção de De sen vol vi men to Edu ca ti vo
Cul tu ral Ambi en tal de São Ga bri el do Oes te a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de São Ga bri el do Oes te, Esta do de Mato Gros so
do Sul.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o-
nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 605, de 24 de ou -
tu bro de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal
de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi-
na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

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

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins -
ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
pelo De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, 
e pela le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po -
der Exe cu ti vo, a ma té ria é nor ma li za da pelo Re gu-
la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro -
va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de
1963, e al te ra ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra dis ci pli na
es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de 3
de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou -
tor ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções
de ser vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis-
são de Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 
39, de 12 de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun -
ção da dis ci pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, en tre tan to, vi go ra o en ten di men to de que a
RSF nº 39/92 não se apli ca aos atos de ou tor ga
des se ser vi ço.

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

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da
a apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me,
aten de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti-
vos à com pe tên cia le gis la ti va da União e as atri bu i-
ções do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts.
49, XII, e 223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o
re fe ri do pro je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi-
os da Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no
to can te à sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al. Tam-
bém sob o as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser-
va-se que o pro je to está em per fe i ta con so nân cia
com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26
de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 698, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art.6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 698, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção de De -
sen vol vi men to Edu ca ti vo Cul tu ral Ambi en tal de São
Ga bri el do Oes te a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de São Ga bri el do Oes te, Esta -
do de Mato Gros so do Sul, na for ma do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta-
dos, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 12 do PDS nº 698, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 605, de 24 de ou tu bro
de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção de De -
sen vol vi men to Edu ca ti vo Cul tu ral Ambi en tal
de São Ga bri el do Oes te, a exe cu tar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
na ci da de de São Ga bri el do Oes te, Esta do
de Mato Gros so do Sul.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Ju vên cio da Fon se ca, Re la tor –
Fá ti ma Cle i de – Ide li Sal va ti – Du ci o mar Cos ta –
Ael ton Fre i tas – Eu rí pe des Ca mar go – Pa pa léo
Paes – Hé lio Cos ta – Íris de Ara ú jo – Sér gio Ca bral
– Mão San ta – De mós te nes Tor res – Le o mar Qu in-
ta ni lha – José Agri pi no – Mar co Ma ci el – Le o nel
Pa van – Re gi nal do Du ar te – Arthur Vir gí lio – Alme-
i da Lima – Mo za ril do Ca val can ti.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 698, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de De sen vol vi men to Edu ca ti vo Cul -
tu ral Ambi en tal de São Ga bri el do Oes te
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de São Ga bri el do Oes -
te, Esta do de Mato Gros so do Sul.

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

ta ria nº 605, de 24 de ou tu bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Edu ca ti vo Cul tu ral
Ambi en tal de São Ga bri el do Oes te, a exe cu tar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de São
Ga bri el do Oes te, Esta do de Mato Gros so do Sul.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Ju vên cio da Fon se-
ca, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 49. E da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria e dá ou tras pro vi dên ci as.
....................................................................................

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar
á en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada Dela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo
úni co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, e es ta be le ce nor mas para a con so li-
da ção dos atos nor ma ti vos que men ci o-
na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te lei:

Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 62 da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ..............................................................

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.” (NR.)

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

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2002; 181º da Inde -
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to.

PARECER Nº 440, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 700, de
2002 (nº 1.846/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 

Asso ci a ção Co mu ni tá ria Bom Re ti ro da
Espe ran ça a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Anga tu-
ba, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Alme i da Lima

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 700, de 2002 (nº 1.846, de 2002, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au -
to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Bom Re ti ro da
Espe ran ça a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria na ci da de de Anga tu ba, Esta do de São
Pa u lo.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o-
nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 317, de 25 de
maio de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal
de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi-
na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

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

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na-
dos pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
que ins ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, pelo De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro
de 1967, e pela le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi-
to do Po der Exe cu ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da
pelo Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de
ou tu bro de 1963, e al te ra ções pos te ri o res. O ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra
dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve-
re i ro de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº
2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou -
tor ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções
de ser vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis-
são de Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº
39, de 1º de ju lho de 1992 (RSF. Nº 39/92). Em fun -
ção da dis ci pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, en tre tan to, vi go ra o en ten di men to de que a RSF.
Nº 39/92 não se apli ca aos atos de ou tor ga des se
ser vi ço.

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

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da
a apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me,
aten de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti-
vos à com pe tên cia le gis la ti va da União e as atri bu i-
ções do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts.
49, XII, e 223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o
re fe ri do pro je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi-
os da Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no
to can te à sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al. Tam-
bém sob o as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser-
va-se que o pro je to está em per fe i ta con so nân cia
com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26
de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha
o PDS nº 700, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção

das for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de
1998, em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de
va li da de da ou tor ga, que pas sa de três para dez
anos, por for ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem-

bro de 2002, que “al te ra o pa rá gra fo úni co do art.
6º da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, que
ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
para au men tar o pra zo de ou tor ga”. Tal ajus te se
fará, ao fi nal des te, por meio de emen da de re da-
ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta-
ção que acom pa nha o PDS nº 700, de 2002, não
evi den ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não
ha ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu-
ci o na li da de, ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi -
na mos pela apro va ção do ato que au to ri za a Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria Bom Re ti ro da Espe ran ça a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Anga tu ba, Esta do de São Pa u lo, na for ma
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te emen da de
re da ção:

EMENDA Nº 01 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 700, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 317, de 25 de maio de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá-
ria Bom Re ti ro da Espe ran ça a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex-
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria, na ci da de de Anga tu ba, Esta do de
São Pa u lo.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003, Osmar
Dias, Pre si den te – Alme i da Lima, Re la tor – Fá ti ma
Cle i de – Ide li Sal vat ti – Du ci o mar Cos ta – Ael ton
Fre i tas – Eu rí pe des Ca mar go – Pa pa léo Paes –
Hé lio Cos ta – Íris de Ara ú jo – Sér gio Ca bral –
Mão San ta – De mós te nes Tor res – Le o mar Qu in-
ta ni lha – José Agri pi no – Mar co Ma ci el – Le o nel
Pa van – Re gi nal do Du ar te – Arthur Vir gí lio – Mo-
za ril do Ca val can ti.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 700, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a
Associação Comunitária Bom Retiro da
Esperança a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Anga tu-
ba, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Po -
da ria nº  317, de 25 de maio de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Bom Re ti ro da Espe ran ça, a
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
ci da de de Anga tu ba, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 6 de ou tu bro de 2003. – Se -
na dor Osmar Dias, Pre si den te – Alme i da Lima, Re -
la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º  A não-re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º  O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o-
res.

§ 4º  O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º  O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

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

DECRETO Nº 52.795,
 DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor-
gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob -
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta
Lei e nor mas re gu la do ras das con di ções de ex plo-
ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de
dez anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do,
se cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis -
po si ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº 
10.597, de 11-12-2002)

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 62
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

O Pre si den te da Re pú bli ca, Faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te Lei:

Art. 1º Pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº  9.612, 
de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

“Art. 6º ..................................................

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da-
de de dez anos, per mi ti da a re no va ção por
igual pe río do, se cum pri das as exi gên ci as
des ta Lei e de ma is dis po si ções le ga is vi gen-
tes.” (NR)

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

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2002; 181ª da Inde -
pen dên cia e 114ª da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to.

PARECER Nº 441, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 714, de
2002 (nº 1.872/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 

Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen-
vol vi men to Cul tu ral Três Már ti res a exe-
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Ja bo ti ca bal, Esta do do
Rio Gran de do Sul.

Re la tor: Se na dor Pa pa léo Paes

I - Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 714, de 2002 (nº 1.872, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men to
Cul tu ral Três Már ti res a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Ja bo ti ca bal, Esta do do
Rio Gran de do Sul.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 19, de 8 de fe ve re i ro de
2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II - Aná li se

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

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na-
dos pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
que ins ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, pelo De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro
de 1967, e pela le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi-
to do Po der Exe cu ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da
pelo Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de
ou tu bro de 1963, e al te ra ções pos te ri o res. O ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra
dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve-
re i ro de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº
2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou -
tor ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções
de ser vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis-
são de Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 
39, de 12 de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun-
ção da dis ci pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, en tre tan to, vi go ra o en ten di men to de que a
RSF nº 39/92 não se apli ca aos atos de ou tor ga
des se ser vi ço.

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

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten-
de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à
com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções
do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49,
XII, e 223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri-
do pro je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da
Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te
à sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o
as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o
pro je to está em per fe i ta con so nân cia com o dis pos-
to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de
1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 714, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,

em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art.6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III - Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 714, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria para o De sen vol vi men to Cul tu ral Três Már ti res a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Ja bo ti ca ba, Esta do do Rio Gran de do Sul, na
for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te emen da de
re da ção:

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 714, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 19, de 8 de fe ve re i ro de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá-
ria para o De sen vol vi men to Cul tu ral Três
Már ti res, a exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de
Ja bo ti ca ba, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Sala da Co mis são, 6 de ou tu bro de 2003. –
Osmar Dias , Pre si den te – Pa pa léo Paes, Re la tor –
Fá ti ma Cle i de – Ide li Sal vat ti – Du ci o mar Cos ta –
Ael ton Fre i tas – Eu rí pe des Ca mar go – Hé lio Cos ta
– Íris de Ara ú jo – Sér gio Ca bral – Mão San ta – De -
mós te nes Tor res – Le o mar Qu in ta ni lha  José Agri -
pi no – Mar co Ma ci el – Le o nel Pa van – Re gi nal do
Du ar te – Arthur Vir gí lio – Alme i da Lima – Mo za ril-
do Ca val can ti.

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  17 11535    119ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



11536 Sá ba do  17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL120     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  17 11537    121ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 714, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi-
men to Cul tu ral Três Már ti res a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ja bo ti ca ba, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

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

ta ria nº 19, de 08 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men to
Cul tu ral Três Már ti res, a exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Ja bo ti ca ba, Esta do
do Rio Gran de do Sul.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, em 6 de maio de 2003. - Se -
na dor Osmar Dias, Pre si den te - Se na dor Pa pa lío
Paes, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

........................................ ............................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
........................................ ............................................

XII - apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
........................................ ............................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
........................................ ............................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

LEI Nº 9.612. DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar
à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
........................................ ............................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

11538 Sá ba do  17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL122     



LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo
úni co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, e es ta be le ce nor mas para a con so li-
da ção dos atos nor ma ti vos que men ci o-
na.

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

LEI Nº 10.597. DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

O Pre si den te da Re pú bli ca

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 
eu san ci o no a se guin te Lei:

Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º. .................................................

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da-
de de dez anos, per mi ti da a re no va ção por
igual pe río do, se cum pri das as exi gên ci as
des ta Lei e de ma is dis po si ções le ga is vi gen-
tes.” (NR)

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

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2002; 181ª da Inde -
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to.

PARECER Nº 442, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de de cre to Le gis la ti vo nº 715, de
2002 (nº 1.874/2002, na Câ ma ra dos De-

pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos de Indi -
a po rã a exe cu tar ser viço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Indi a po rã, Esta -
do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Alme i da Lima

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 715, de 2002 (nº 1.874, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos de Indi a po rã a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Indi a po rã, Esta do de São Pa u lo.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 507, de 24 de agos to de 
2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

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

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na-
dos pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
que ins ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, pelo De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro
de 1967, e pela le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi-
to do Po der Exe cu ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da
pelo Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de
ou tu bro de 1963, e al te ra ções pos te ri o res. O ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra
dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve-
re i ro de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº
2.615 , de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou -
tor ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções
de ser vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis-
são de Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº
39, de 12 de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun -
ção da dis ci pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, en tre tan to, vi go ra o en ten di men to de que a RSF 
nº 39/92 não se apli ca aos atos de ou tor ga des se
ser vi ço.

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

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten -
de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à
com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções
do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49,
XII, e 223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri-
do pro je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da
Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te
à sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o
as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o
pro je to está em per fe i ta con so nân cia com o dis pos-
to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de
1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 715, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de

da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta-
ção que acom pa nha o PDS nº 715, de 2002, não
evi den ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e
não ha ven do re pa ros quan to aos as pec tos de
cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis-
la ti va, opi na mos pela apro va ção do ato que au to ri-
za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos de Indi a po rã
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Indi a po rã, Esta do de São Pa u lo, na for -
ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te emen da
de re da ção:

EMENDA Nº  1 - CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 715, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 507, de 24 de agos to
de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co-
mu ni tá ria Ami gos de Indi a po rã, a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria, na ci da de de Indi a po rã, Esta do de
São Pa u lo.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003, Pre si-
den te, Re la tor.

Sala da Co mis são, Osmar Dias, Pre si den te –
Alme i da Lima, Re la tor – Fá ti ma Cle i de – Ide li Sal -
vat ti – Eu rí pe des Ca mar go – João Ca pi be ri be –
Pa pa léo Paes – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta – Mão
San ta – Íris de Ara ú jo – Sér gio Ca bral – De mós te-
nes Tor res – Le o mar Qu in ta ni lha – Mar co Ma ci el –
Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima
– Mo za ril do Ca val can ti.

11540 Sá ba do  17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL124     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  17 11541    125ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



11542 Sá ba do  17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL126     



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 715, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Ami gos de Indi a po rã, a 
exe cu tar, ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Indi a po rã, Esta do de
São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 507, de 24 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos de Indi a po rã, a exe-
cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da-
de de Indi a po rã, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 6 de maio de  2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te, Alme i da Lima, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

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

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

LEI Nº 9.612. DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar
à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597. de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 62
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

O Pre si den te da Re pú bli ca Faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te lei:

Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ..................................................

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da-
de de dez anos, per mi ti da a re no va ção por
igual pe río do, se cum pri das as exi gên ci as
des ta lei e de ma is dis po si ções le ga is vi gen-
tes.” (NR)

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

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2002; 181º da Inde -
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Ju a rez Qu a dros do Nas ci-
men to.

PARECER Nº 443, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre
o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 716,

de 2002 (nº 1.875/2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que au to-
ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pró-Ci-
da da nia do Mu ni cí pio de Cho ro zi nho a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Cho ro zi nho, Esta do
do Ce a rá.

Re la to ra: Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 716, de 2002 (nº 1.875, de 2002, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au -
to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pró-Ci da da nia do
Mu ni cí pio de Cho ro zi nho a exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cho ro zi nho,
Esta do do Ce a rá.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o-
nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 539, de 11 de se -
tem bro de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal
de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi-
na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti-
ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer
fa vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i-
ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to
foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em 
boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

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

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins -
ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
pelo De cre to-Lei Nº 236, de 28 de fe ve re i ro de
1967, e pela le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to
do Po der Exe cu ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo
Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), 
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro
de 1963, e al te ra ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra dis ci pli-
na es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de 3
de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou -
tor ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções
de ser vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis-
são de Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº
39, de 12 de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun -
ção da dis ci pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, en tre tan to, vi go ra o en ten di men to de que a RSF 
nº 39/92 não se apli ca aos atos de ou tor ga des se
ser vi ço.

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

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten -
de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à
com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções
do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49,
XII, e 223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri-
do pro je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da
Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te
à sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o
as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o
pro je to está em per fe i ta con so nân cia com o dis pos-
to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de
1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha
o PDS nº 716, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção
das for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de

1998, em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de
va li da de da ou tor ga, que pas sa de três para dez
anos, por for ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem-
bro de 2002, que “al te ra o pa rá gra fo úni co do art.
6º da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, que
ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
para au men tar o pra zo de ou tor ga”. Tal ajus te se
fará, ao fi nal des te, por meio de emen da de re da-
ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta-
ção que acom pa nha o PDS nº 716, de 2002, não
evi den ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não
ha ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu-
ci o na li da de, ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi -
na mos pela apro va ção do ato que au to ri za a Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria Pró-Ci da da nia do Mu ni cí pio de
Cho ro zi nho a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Cho ro zi nho, Esta do do Ce a-
rá, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi-
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te
emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 716, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 539, de 11 de se tem-
bro de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção
Co mu ni tá ria Pró-Ci da da nia do Mu ni cí pio
de Cho ro zi nho a exe cu tar, pelo pra zo de
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci -
da de de Cho ro zi nho, Esta do do Ce a rá.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Osmar
Dias,  Pre si den te – Pa trí cia S. Go mes, Re la to ra – Fá -
ti ma Cle i de – Ide li Sal vat ti – Du ci o mar Cos ta – Ael -
ton Fre i tas – Eu rí pe des Ca mar go – Pa pa léo Paes – 
Hé lio Cos ta – Sér gio Ca bral – Mão San ta – De mós-
te nes Tor res – Le o mar Qu in ta ni lha – José Agri pi-
no – Mar co Ma ci el – Le o nel Pa van – Re gi nal do Du -
ar te – Arthur Vir gi lio – Alme i da Lima – Mo za ril do
Ca val can ti.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 716, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a
Associação Comunitária Pró-Cidadania
do Município de Chorozinho a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Cho ro zi nho, Esta do do Ce a rá.

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

Por ta ria nº 539, de 11 de se tem bro de 2001, que au -
to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pró-Ci da da nia do
Mu ni cí pio de Cho ro zi nho a exe cu tar, pelo pra zo de
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Cho ro zi nho,
Esta do do Ce a rá.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 6 de abril de  2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te, Se na do ra Pa trí cia Sa -
bo ya Go mes, Re la to ra.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

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

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:

....................................................................................
XII - apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V

Da Comunicação Social

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não-re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

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

DECRETO Nº 52.795,
 DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da cão dada pela Lei nº
10.597. de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615. DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 95.
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo
úni co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, e es ta be le ce nor mas para a con so-
li da ção dos atos nor ma ti vos que men -
ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

O Pre si den te da Re pú bli ca.

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 
eu san ci o no a se guin te Lei:

Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ..................................................

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da-
de de dez anos, per mi ti da a re no va ção por
igual pe río do, se cum pri das as exi gên ci as
des ta Lei e de ma is dis po si ções le ga is vi gen-
tes.” (NR)

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

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2002; 181º da Inde -
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Ju a rez Qu a dros do Nas ci-
men to.

PARECER Nº 444, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 719, de
2002 (nº 1.881/ 2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são

Dom Othon Mot ta a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Cam pa nha, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Edu ar do Aze re do

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 719, de 2002 (nº 1.881, de 2002, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au -
to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são
Dom Othon Mot ta a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Cam pa nha, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o-
nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 678 de 14 de no -
vem bro de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca -
nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII,
com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti-
tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

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

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na-
dos pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
que ins ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, pelo De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro
de 1967, e pela le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi-
to do Po der Exe cu ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da
pelo Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de
ou tu bro de 1963, e al te ra ções pos te ri o res. O ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra
dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº 9.6 12, de 19 de fe -
ve re i ro de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº
2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou -
tor ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções
de ser vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis-
são de Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 
39, de 12 de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun -
ção da dis ci pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, en tre tan to, vi go ra o en ten di men to de que a
RSF nº 39/92 não se apli ca aos atos de ou tor ga
des se ser vi ço.

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

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da
a apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me,
aten de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti-
vos à com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i-
ções do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts.
49, XII, e 223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o
re fe ri do pro je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi-
os da Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no
to can te à sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al. Tam-
bém sob o as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser-
va-se que o pro je to está em per fe i ta con so nân cia
com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26
de fe ve re i ro de  1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 719, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,

em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 6ª da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta-
ção que acom pa nha o PDS nº 719, de 2002, não
evi den ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não
ha ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu-
ci o na li da de, ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi -
na mos pela apro va ção do ato que au to ri za a Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Dom Othon
Mot ta a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Cam pa nha, Esta do de Mi nas Ge ra-
is, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi-
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te
emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1– CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 719, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art.  1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 678 de 14 de no vem bro
de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu-
ni tá ria de Ra di o di fu são Dom Othon Mot ta, a
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos sem di re i-
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na ci da de de Cam pa nha, Esta -
do de Mi nas Ge ra is.

Sala de Co mis são 6 de maio de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Edu ar do  Aze re do, Re la tor – Fá-
ti ma Cle i de – Ide li Sal vat ti – Du ci o mar Cos ta – Ael -
ton Fre i tas – Eu rí pe des Ca mar go – Pa pa léo Paes – 
Hé lio Cos ta – Sér gio Ca bral – Mão San ta – De mós-
te nes Tor res – Le o mar Qu in ta ni lha – José Agri pi-
no – Mar co Ma ci el – Le o nel Pa van – Re gi nal do Du -
ar te – Arthur Vir gí lio – Alme i da Lima – Mo za ril do
Ca val can ti.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 719, DE 2002

Aprova o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Dom
Othon Mot ta a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cam pa-
nha, Esta do de Mi nas Ge ra is

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

ta ria nº 678 de 14 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Dom
Othon Mot ta, a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem 
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria, na ci da de de Cam pa nha, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor Edu ar do
Aze ve do, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

……………..................................................................

CAPITULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1° O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
……… .........................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

………… .....................................................................

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

…………………….......................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

… ................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
……………..................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

O Pre si den te da Re pú bli ca Faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te lei:

Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

 “Art.6º ..................................................

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da-
de de dez anos, per mi ti da a re no va ção por
igual pe río do, se cum pri das as exi gên ci as
des ta lei e de ma is dis po si ções le ga is vi gen-
tes.”(NR)

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

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2002; l8lº da Inde -
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to.

PARECER Nº 445, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre
o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 735,

de 2002 (nº 1.964/2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que au to-
ri za a Asso ci a ção Cul tu ral de Ra di o di fu-
são Pé ro la do Pla nal to a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Si dro lân dia, Esta do de Mato Gros -
so do Sul.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 735, de 2002 (nº 1.964, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
A Asso ci a ção Cul tu ral de Ra do o di fu são Pé ro la do
Pla nal to a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Si dro lân dia, Esta do de Mato Gros so
do Sul.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o-
nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 298, de 16 de
maio de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal
de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi-
na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

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

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins -
ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
pelo De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, 
e pela le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po -
der Exe cu ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu-
la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro -
va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de
1963, e al te ra ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra dis ci pli na
es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de 3
de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou -
tor ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções
de ser vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis-
são de Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº
39, de 1º de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun -
ção da dis ci pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, en tre tan to, vi go ra o en ten di men to de que a RSF 
nº 39/92 não se apli ca aos atos de ou tor ga des se
ser vi ço.

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

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten -
de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à
com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções
do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49,
XII, e 223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri-
do pro je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da
Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te
à sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o
as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o
pro je to está em per fe i ta con so nân cia com o dis pos-
to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de
1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 735, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das

for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te será fe i to, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta-
ção que acom pa nha o PDS nº 735, de 2002, não
evi den ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não
ha ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu-
ci o na li da de, ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi -
na mos pela apro va ção do ato que au to ri za a Asso -
ci a ção Cul tu ral de Ra di o di fu são Pé ro la do Pla nal to
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Si dro lân dia, Esta do de Mato Gros so do
Sul, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori -
gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te
emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 735, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 298, de 16 de maio de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Cul tu ral de 
Ra di o di fu são Pé ro la do Pla nal to, a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex-
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria, na ci da de de Si dro lân dia, Esta do de
Mato Gros so do Sul.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Ju vên cio da Fon se ca, Re la tor –
Fá ti ma Cle i de – Ide li Sal vat ti – Du ci o mar Cos ta –
Eu rí pe des Ca mar go – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta
– Íris de Ara ú jo – Sér gio Ca bral – De mós te nes Tor -
res – Le o mar Qu in ta ni lha – Le o nel Pa van – Re gi-
nal do Du ar te – Alme i da Lima – Mo za ril do Ca val-
can ti – Eu rí pe des Ca mar go – Mão San ta – Pa pa léo
Paes – José Agri pi no – Mar co Ma ci el – Arthur Vir -
gí lio.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 735, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso -
ci a ção Cul tu ral de Ra di o di fu são Pé ro la
do Pla nal to a exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Aral 
Mo re i ra, Esta do de Mato Gros so do
Sul.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 298, de 16 de maio de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral de Ra di o di fu são Pé ro la do Pla-
nal to, a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, na ci da de de Si dro lân dia, Esta do de Mato Gros so
do Sul.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te; Se na dor Ju vê cio da
Fos se ca, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-
so Na ci o nal:

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

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

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

DECRETO Nº 52.795,
 DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor-
gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob -
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei
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e nor mas re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção
do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

O Pre si den te da Re pú bli ca,

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 
eu san ci o no a se guin te lei:

Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ..................................................

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da-
de de dez anos, per mi ti da a re no va ção por
igual pe río do, se cum pri das as exi gên ci as
des ta lei e de ma is dis po si ções le ga is vi gen-
tes.” (NR)

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

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2002; 181º da Inde -
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to.

PARECER Nº 446, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 586, de
2002 (nº 1.195/2001, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pe. Cons tan ti no
Zaj kows ki para o De sen vol vi men to So ci al,
Cul tu ral e Artís ti co a exe cu tar ser vi ço de
ra di odI fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Dom Fe li ci a no, Esta do do Rio Gran de do
Sul.

Re la tor: Se na dor Flá vio Arns

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 586, de 2002 (nº 1.195, de 2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria Pe. Cons tan ti no Zaj kows ki para o
De sen vol vi men to So ci al, Cul tu ral e Artis tí co a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Dom
Fe li ci a no, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si den-
te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal o ato
cons tan te da Por ta ria nº 457, de 14 de agos to de 2000,
que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são, nos
ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
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si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

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

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria énor ma ti za da pelo Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra-
ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor ga
de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser vi ços
de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de Edu ca ção,
é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 1º de ju lho de
1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci pli na pró pria da 
ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to, vi go ra o en ten di-
men to de que a RSF nº 39/92 não se apli ca aos atos de
ou tor ga des se ser vi ço.

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

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -

fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 586, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art.6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III  – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 586, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Pe. Cons tan ti no Zaj kows ki para o De sen vol vi-
men to So ci al, Cul tu ral e Artís ti co a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Dom Fe li ci-
a no, Esta do do Rio Gran de do Sul, na for ma do Pro je-
to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 - CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 586, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 457, de 14 de agos to de
2000, que au to ri za a Asso ci a çâo Co mu ni tá-
ria Pe. Cons tan ti no Zaj kows ki para o De sen-
vol vi men to So ci al, Cul tu ral e Artís ti co a exe -
cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na ci da de de Dom Fe li ci a no,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

Sala da Co mis são. – Osmar Dias, Pre si den te –
Flá vio Arns, Re la tor – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta
– Íris de Ara ú jo – José Ma ra nhão – De mós te nes
Tor res – Jor ge Bor nha u sen – José Jor ge – Le o-
mar Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na – Re gi nal do
Du ar te – Mo za ril do Ca val can ti – Mar co Ma ci el –
Te o tô nio Vi le la Fi lho.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 586, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção  Co mu ni tá ria Pe. Cons tan ti no Zaj kows-
ki para o  De sen vol vi men to So ci al, Cul tu ral
e Artís ti co a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Dom Fe li ci a-
no, Esta do do Rio Gran de do Sul.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 457, de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pe. Cons tan ti no Zaj kows ki
para o De sen vol vi men to So ci al, Cul tu ral e Artís ti co a
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
ci da de de Dom Fe li ci a no, Esta do do Rio Gran de do
Sul.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 29 de abril de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Flá vio Arns, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 49. E da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le co-
mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº 4.117 (*), de
27 de agos to de 1962
....................................................................................

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE  1963 

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

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor-

gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob -
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei
e nor mas re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção
do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597. de 11.12.2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR
 Nº 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

O Pre si den te da Re pú bli ca Faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te Lei:

Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ..................................................

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da-
de de dez anos, per mi ti da a re no va ção por
igual pe río do, se cum pri das as exi gên ci as
des ta lei e de ma is dis po si ções le ga is vi gen-
tes.” (NR)

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

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2002; 181º da Inde -
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to.

PARECER  Nº  447, DE  2003

Da  Co mis são  de  Edu ca ção,  so bre
o  Pro je to  de  De cre to  Le gis la ti vo  nº
612,  de  2002  (nº  1.755/2002,  na  Câ ma-
ra  dos  De pu ta dos),  que  apro va  o  ato 
que  au to ri za  a  Asso ci a ção  Mo vi men to

Co mu ni tá rio  e  Rá dio  “São  Pe dro”  FM

(AMCRSP)  a  exe cu tar  ser vi ço  de  ra di-

o di fu são  co mu ni tá ria  na  ci da de  de  Ta -

qua ri tin ga,  Esta do  de  São  Pa u lo.

Re la tor:  Se na dor Pa pa léo  Paes

I  –  Re la tó rio

Che ga  a  esta  Co mis são  o  Pro je to  de  De cre to
Le gis la ti vo  nº  612,  de  2002  (nº 1.755,  de  2002,  na
Câ ma ra  dos  De pu ta dos),  que  apro va  o  ato  que 
au to ri za  a  Asso ci a ção  Mo vi men to  Co mu ni tá rio  e 
Rá dio  “São  Pe dro”  FM  (AMCRSP)  a  exe cu tar  ser -
vi ço  de  ra di o di fu são  co mu ni tá ria  na  ci da de  de Ta-
qua ri tin ga,  Esta do  de  São  Pa u lo.

Por  meio  de  men sa gem  pre si den ci al,  o  Pre si-
den te  da  Re pú bli ca  sub me te  ao  Con gres so  Na ci o-
nal  o  ato  cons tan te  da  Por ta ria  nº 286,  de  16  de 
maio  de  2001,  que  au to ri za  a  ex plo ra ção  de  ca nal
de  ra di o di fu são,  nos  ter mos  do  art.  49,  XII,  com bi-
na do  com  o  art.  223,  §  3º,  am bos  da  Cons ti tu i ção
Fe de ral.

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

O  re fe ri do  pro je to  foi  apro va do  pela  Co mis-
são  de  Ciên cia  e  Tec no lo gia,  Co mu ni ca ção  e  Infor-
má ti ca  da  Câ ma ra  dos  De pu ta dos,  que  se guiu  o 
pa re cer  fa vo rá vel  de  seu  re la tor.  Na  Co mis são  de 
Cons ti tu i ção  e  Jus ti ça  e  de  Re da ção  da que la
Casa,  o  pro je to  foi  con si de ra do  ju rí di co,  cons ti tu ci-
o nal  e  va za do  em  boa  téc ni ca  le gis la ti va.

II  –  Aná li se

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

Os  ser vi ços  de  ra di o di fu são  são  dis ci pli na dos
pela  Lei  nº  4.117,  de  27  de  agos to  de  1962,  que 
ins ti tu iu  o  Có di go  Bra si le i ro  de  Te le co mu ni ca ções,
pelo  De cre to-Lei  nº  236,  de  28  de  fe ve re i ro  de 
1967,  e  pela  le gis la ção  su per ve ni en te.  No  âm bi to
do  Po der  Exe cu ti vo,  a  ma té ria  é  nor ma ti za da  pelo 
Re gu la men to  dos  Ser vi ços  de  Ra di o di fu são  (RSR),
apro va do  pelo  De cre to  nº 52.795,  de  31  de  ou tu-
bro  de  1963,  e  al te ra ções  pos te ri o res.  O  ser vi ço
de  ra di o di fu são  co mu ni tá ria,  con tu do,  en con tra  dis -
ci pli na  es pe cí fi ca  na  Lei  nº  9.612,  de  19  de  fe ve re-
i ro  de  1998,  re gu la men ta da  pelo  De cre to  nº  2.615,
de  3  de  ju nho  de  1998.

No  Se na do  Fe de ral,  o  exa me  dos  atos  de 
ou tor ga  de  con ces sões,  per mis sões  e  au to ri za ções
de  ser vi ços  de  ra di o di fu são,  re a li za do  pela  Co mis-
são  de  Edu ca ção,  é  dis ci pli na do  pela  Re so lu ção
nº  39,  de  12  de  ju lho  de  1992  (RSF  nº  39/92).  Em
fun ção  da  dis ci pli na  pró pria  da  ra di o di fu são  co mu-
ni tá ria,  en tre tan to,  vi go ra  o  en ten di men to  de  que  a
RSF  nº 39/92  não  se  apli ca  aos  atos  de  ou tor ga
des se  ser vi ço.

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

A  pro po si ção  ori un da  da  Câ ma ra,  des ti na da
a  apro var  o  ato  do  Po der  Exe cu ti vo  sob  exa me,
aten de  aos  re qui si tos  cons ti tu ci o na is  for ma is  re la ti-
vos  à  com pe tên cia  le gis la ti va  da  União  e  às  atri -
bu i ções  do  Con gres so  Na ci o nal,  nos  ter mos  dos 
arts.  49,  XII,  e  223  da  Cons ti tu i ção.  Cons ta ta-se
que  o  re fe ri do  pro je to  não  con tra ria  pre ce i tos  ou 
prin cí pi os  da  Lei  Ma i or,  nada  ha ven do,  pois,  a  ob -
je tar  no  to can te  à  sua  cons ti tu ci o na li da de  ma te ri al.
Tam bém  sob  o  as pec to  de  téc ni ca  le gis la ti va,  ob -
ser va-se  que  o  pro je to  está  em  per fe i ta  con so nân-
cia  com  o  dis pos to  na  Lei  Com ple men tar  nº 95,  de
26  de  fe ve re i ro  de  1998.

O  exa me  da  do cu men ta ção  que  acom pa nha
o  PDS  nº  612,  de  2002,  não  evi den ci ou  vi o la ção
das  for ma li da des  es ta be le ci das  na  Lei  nº  9.612, 

de  1998,  em bo ra  se  re que i ra  o  ajus te  do  pe río do
de  va li da de  da  ou tor ga,  que  pas sa  de  três  para 
dez  anos,  por  for ça  da  Lei  nº  10.597,  de  11  de 
de zem bro  de  2002,  que  “al te ra  o  pa rá gra fo  úni co
do  art.  6º  da  Lei  nº  9.612,  de  19  de  fe ve re i ro  de 
1998,  que  ins ti tui  o  Ser vi ço  de  Ra di o di fu são  Co -
mu ni tá ria,  para  au men tar  o  pra zo  de  ou tor ga”.  Tal
ajus te  se fará,  ao  fi nal  des te,  por  meio  de  emen da
de  re da ção.

III  –  Voto

Ten do  em  vis ta  que  o  exa me  da  do cu men ta-
ção  que  acom pa nha  o  PDS  nº  612,  de  2002,  não 
evi den ci ou  vi o la ção  da  le gis la ção  per ti nen te,  e  não
ha ven do  re pa ros  quan to  aos  as pec tos  de  cons ti tu-
ci o na li da de,  ju ri di ci da de  ou  téc ni ca  le gis la ti va,  opi -
na mos  pela  apro va ção  do  ato  que  au to ri za  a 
Asso ci a ção  Mo vi men to  Co mu ni tá rio  e  Rá dio  “São 
Pe dro”  EM  (AMCRSP)  a  exe cu tar  ser vi ço  de  ra di o-
di fu são  co mu ni tá ria  na  ci da de  de Ta qua ri tin ga,
Esta do  de  São  Pa u lo,  na  for ma  do  Pro je to  de  De -
cre to  Le gis la ti vo  ori gi ná rio  da  Câ ma ra  dos  De pu ta-
dos,  com  a  se guin te  emen da  de  re da ção:

EMENDA  Nº  1  –  CE

Dê-se  ao  art.  1º  do  PDS  nº 612,  de  2002,  a 
se guin te  re da ção:

Art.  1º  Fica  apro va do  o  ato  a  que 
se  re fe re  a  Por ta ria  nº  286,  de  16  de
maio  de  2001,  que  au to ri za  a  Asso ci a-
ção  Mo vi men to  Co mu ni tá rio  e  Rá dio
“São  Pe dro”  FM  (AMCRSP),  a  exe cu tar,
pelo  pra zo  de  dez  anos,  sem  di re i to  de 
ex clu si vi da de,  ser vi ço  de  ra di o di fu são  co -
mu ni tá ria,  na  ci da de  de  Ta qua ri tin ga,
Esta do  de  São  Pa u lo.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Pa pa léo Paes, Re la tor  –
Flá vio Arns – Hé lio Cos ta – Íris de Ara ú jo – José
Ma ra nhão – De mós te nes Tor res – Jor ge Bor nha-
u sen – José Jor ge – Le o mar Qu in ta ni lha – Re nil-
do San ta na – Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima –
Mo za ril do Ca val can ti – Pa pa léo Paes – Mão San ta
– Ju vên cio da Fon se ca – Jo nas Pi nhe i ro – Te o tô-
nio Vi le la Fi lho.

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  17 11565    149ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



11566 Sá ba do  17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL150     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  17 11567    151ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 612, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio e Rá dio
“São Pe dro” Fm (AMCRSP) a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ta qua ri tin ga, Esta do de São
Pa u lo.

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

ta ria nº 286, de 16 de maio de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio e Rá dio “São Pe -
dro” FM (AMCRSP), a exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Ta qua ri tin ga, Esta do
de São Pa u lo.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 29 de abril de 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te – Pa pa léo Paes, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con-
gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são.
....................................................................................

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.
....................................................................................

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

LEI Nº 9.612. DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor-
gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob -
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei
e nor mas re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção
do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de
dez anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do,
se cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis -
po si ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597. DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998. que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967 

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

....................................................................................
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DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

DECRETO Nº 2.615,DE 3 DE JUNHO DE 1998
Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o-

di fu são Co mu ni tá ria.
....................................................................................

PARECER Nº 448, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre
o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 644, 
de 2002 (nº 1.733/2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que au to-
ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di-
o di fu são Cul tu ral e Edu ca ti va a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Va zan te, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

Re la tor: Se na dor José Ma ra nhão

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 644, de 2002 (nº 1.733, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Cul tu ral e
Edu ca ti va a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Va zan te, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 70, de 22 de fe ve re i ro
de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o-
di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que

ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra-
ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 12
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 644, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 62 da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.
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III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 644, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria de Ra di o di fu são Cul tu ral e Edu ca ti va a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Va -
zan te, Esta do de Mi nas Ge ra is, na for ma do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1– CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 644, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re à Por ta ria nº 70, de 22 de fe ve re i ro de 
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá-
ria de Ra di o di fu são Cul tu ral e Edu ca ti va, a
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i-
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na ci da de de Va zan te, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

Sala da Co mis são, 29 de abril de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – José Ma ra nhão, Re la-
tor – Flá vio Arns – Hé lio Cos ta – Íris de Ara ú jo –
Mão San ta – De mós te nes Tor res – Le o mar Qu -
in ta ni lha – Re nil do San ta na – Jo nas Pi nhe i ro –
Mar co Ma ci el – Le o nel Pa van – Re gi nal do Du -
ar te – Alme i da Lima – Mo zarl do Ca val can ti.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 644, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a
Associação Comunitária de Radiodifusão 
Cultural E Educativa a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Va zan te, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

ta ria nº 70, de 22 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Cul tu ral e
Edu ca ti va, a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria, na ci da de de Va zan te, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 29 de abril de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – José Ma ra nhão, Re la-
tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:

....................................................................................
XII - apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V

Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º  A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

LEI Nº 9.612. DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar
à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)

DECRETO Nº 2.615. DE 3 DE JUNHO DE 1998.

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo
úni co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, e es ta be le ce nor mas para a con so-
li da ção dos atos nor ma ti vos que men -
ci o na.

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

LEI Nº 10.597.
 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 62
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

O Pre si den te da Re pú bli ca Faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te Lei:

Art. 1° O pa rá gra fo úni co do art. 6° da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ..................................................

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da-
de de dez anos, per mi ti da a re no va ção por
igual pe río do, se cum pri das as exi gên ci as
des ta Lei e de ma is dis po si ções le ga is vi gen-
tes.” (NR)

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

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2002; 1812 da Inde -
pen dên cia e 1142 da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to.

PARECER Nº  449, 2003

Da co mis são de edu ca ção, so bre o
pro je to de de cre to le gis la ti vo nº 680, de
2002 (nº 1.783/ 2002, na câ ma ra dos de-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio Jor nal e

Te le vi são Gra men se a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
são Se bas tião da Gra ma, Esta do de São
Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Alme i da Lima

I - Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 680, de 2002 (nº 1.783, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio Jor nal e Te le vi são
Gra men se a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de São Se bas tião da Gra ma, Esta do
de São Pa u lo.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o-
nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 459, de  22 de
agos to de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal
de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi-
na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II - Aná li se

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

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra-
ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº 2
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou -
tor ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções
de ser vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis-
são de Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº
39, de 12 de ju lho de 1992 (RSF n2 3 9/92). Em fun -
ção da dis ci pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, en tre tan to, vi go ra o en ten di men to de que a RSF 
nº 39/92 não se apli ca aos atos de ou tor ga des se
ser vi ço.

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

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten -
de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à
com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções
do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49,
XII, e 223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri-
do pro je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da
Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te
à sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o
as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o
pro je to está em per fe i ta con so nân cia com o dis pos-
to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de
1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 680, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,

em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 6ª da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio (te
emen da de re da ção.

III - Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 680, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Rá dio Jor nal e Te le vi são Gra men se a exe cu tar
ser vi ço do ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de São 
Se bas tião da Gra ma, Esta do de São Pa u lo, na for ma
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma-
ra dos De pu ta dos, com a se guin te emen da de re da-
ção:

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1ºdo PDS n º 680, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 459, de  22 de agos to
de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co-
mu ni tá ria Rá dio Jor nal e Te le vi são Gra-
men se, a exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de
São Se bas tião da Gra ma, Esta do de São
Pa u lo.

Sala da Co mis são,                   – Omar Dias,
Pre si den te – Alme i da Lima, Re la tor – Flá vio Arns
– Hé lio Cos ta – Íris de Ara ú jo – José Ma ra nhão –
Ju vên cio da Fon se ca – De mós te nes Tor res –
Jor ge Bor nha u sen – José Jor ge – Le o mar Qu in-
ta ni lha – Re nil do San ta na – Jo nas Pi nhe i ro – Re -
gi nal do Du ar te –  Te o tô nio Vi e la Fi lho – Alme i da
Lima.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 680, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio, Jor nal e Te -
le vi são Gra men se a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de São Se bas tião da Gra ma, Esta do de
São Pa u lo.

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

da ria nº 459, de 22 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio Jor nal e Te le vi são
Gra men se, a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria, na ci da de de São Se bas tião da Gra ma,
Esta do de São Pa u lo

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 29 de abril de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Alme i da Lima, Re la tor.

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 49. E da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
e re no va ção de con ces são de emis so ras de rá dio e
te le vi são.
....................................................................................

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.
....................................................................................

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o-
res.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

.................. ..................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor-

gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob -
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei
e nor mas re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção
do ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de
dez anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do,
se cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis -
po si ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº 
10.597. de 11-12-2002)
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
 DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co o art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e es -
ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612 de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

....................................................................................
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DECRETO Nº 2.615. DE 3 DE JUNHO DE 1998.

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

PARECER Nº 450, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 293, de
2002 (nº 1.383/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria
de Bu ri ti Bra vo (ARCA-BB) a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Bu ri ti Bra vo, Esta do do Ma ra-
nhão.

Re la tor: Se na dor Edi son Lo bão

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 293, de 2002 (nº 1.383, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Bu ri ti
Bra vo (ARCA -BB) a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Bu ri ti Bra vo, Esta do do Ma -
ra nhão.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 228, de 18 de abril de
2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

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

tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções. Ain da, de
acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta Casa, cabe a 
esta Co mis são de ci são ter mi na ti va so bre a ma té ria.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra-
ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 1º
de ju lho de 1992 (RSF nº 3 9/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 293, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597 , de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art.62 da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 293, de 2002, não evi den ci-
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ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção de Ra di-
o di fu são Co mu ni tá ria de Bu ri ti Bra vo (ARCA-BB) a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Bu ri ti Bra vo, Esta do do Ma ra nhão, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 293, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 228, de 18 de abril de

2001, que au to ri za a Asso ci a ção de Ra di o-
di fu são Co mu ni tá ria de Bu ri ti Bra vo
(ARCA-BB), a exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de
Bu ri ti Bra vo, Esta do do Ma ra nhão.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Edi son Lo bão, Re la tor – Fá ti ma
Cle i de – Ide li Sal vat ti – Du ci o mar Cos ta – Ael ton
Fre i tas – Eu rí pe des Ca mar go – Pa pa léo Paes – Hé -
lio Cos ta – Íris de Ara ú jo – Sér gio Ca bral – Mão
San ta – De mós te nes Tor res – Le o mar Qu in ta ni lha
– José Agri pi no – Mar co Ma ci el – Re gi nal do Du ar-
te – Arthur Vir gí lio – Alme i da Lima – Mo za ril do Ca -
val can ti.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 293, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de
Bu ri ti Bra vo (Arca – BB) a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Bu ri ti Bra vo, Esta do do Ma ra nhão.

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

ta ria nº 228, de 18 de abril de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Bu ri ti
Bra vo (Arca – BB), a exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Bu ri ti Bra vo, Esta do
do Ma ra nhão.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias , Pre si den te; Se na dor Edi son Lo-
bão, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002.)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
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leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

O Pre si den te da Re pú bli ca,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te lei:
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº

9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ..................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da-

de de dez anos, per mi ti da a re no va ção por
igual pe río do, se cum pri das as exi gên ci as
des ta lei e de ma is dis po si ções le ga is vi gen-
tes.” (NR)

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

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2002; 181º da Inde -
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to.

Do cu men to Ane xa do pela Se cre ta-
ria-Ge ral da Mesa, nos ter mos do art. 250,
pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no.

Re la tor: Se na dor Gil vam Bor ges

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 293, de 2002 (nº 1.383, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Bu ri ti
Bra vo (ARCA – BB) a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Bu ri ti Bra vo, Esta do do
Ma ra nhão.

Por meio da men sa gem Pre si den ci al nº 565, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con-
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da por ta ria nº 228,
de 18 de abril de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com -

bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

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

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção de Ra di o-
di fu são Co mu ni tá ria de Bu ri ti Bra vo (ARCA – BB) (cf.
fl. 12):

• Pre si den te – José Braz Alves dos San tos
• Vice-Pre si den te – Alfre do José Vi e i ra No le to
• Te sou re i ro – Ma no el do Espí ri to San to P. Lo pes
• Se cre tá ria – Fran ci mar So a res Be zer ra San tos
• Di re to ra de Co mu ni ca ção – Ana Alzi ra Pa i va

Cos ta Vi e i ra

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Fran cis tô nio Pin to.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di-
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri-
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be-
le ci dos pela Re so lu ção Nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru-
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 293, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria de Bu ri ti Bra vo (ARCA – BB) aten deu a to -
dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à
au to ri za ção, opi na mos pela Apro va ção do ato, na for -
ma do pro je to de de cre to le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, – Elvi ra Bor ges,  Re la to ra.
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PARECER Nº 451, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 478, de
2002 (nº 1.562/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca-
ção e Cul tu ra Ami gos do Ce cap a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Pi ra ci ca ba, Esta do de São
Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Mão San ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 478, de 2002 (nº 1.562, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
Ami gos do Ce cap a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Pi ra ci ca ba, Esta do de São
Pa u lo.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 41, de 22 de fe ve re i ro
de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o-
di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

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

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº  236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra-
ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº  2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 1º
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men-
tar nº  95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº  478, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 62 da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 478, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
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re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra Ami gos do Ce cap a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Pi ra ci ca ba, Esta do de São Pa u lo, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 478, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 41, de 22 de fe ve re i ro de 
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá-

ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra Ami gos do
Ce cap, a exe cu tar pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra-
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pi ra ci-
ca ba, Esta do de São Pa u lo.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2002. – Osmar
Dias, Pre si den te – Mão San ta, Re la tor – Fá ti ma Cle -
i de – Ide li Sal vat ti – Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i-
tas – Eu rí pe des Ca mar go – Pa pa léo Paes – Hé lio
Cos ta – Iris de Ara u jo – Sér gio Ca bral – Mão San ta
– De mós te nes Tor res – Le o mar Qu in ta ni lha –
José Agri pi no – Mar co Ma ci el – Le o nel Pa van –
Re gi nal do Du ar te – Arthur Vir gí lio – Alme i da Lima
– Mo za ril do Ca val can ti.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 478, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e
Cul tu ra Ami gos do CECAP a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na 
ci da de de Pi ra ci ca ba, Esta do de São
Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria Nº 41, de 22 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
Ami gos do CECAP, a exe cu tar pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pi ra ci ca ba, Esta do de 
São Pa u lo.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 6 de abril de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te; Mão San ta, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar
à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei Nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo
úni co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, e es ta be le ce nor mas para a con so-
li da ção dos atos nor ma ti vos que men -
ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

O Pre si den te da Re pú bli ca,

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 
eu san ci o no a se guin te Lei:

Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º .................................................

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da-
de de dez anos, per mi ti da a re no va ção por
igual pe río do, se cum pri das as exi gên ci as
des ta lei e de ma is dis po si ções le ga is vi gen-
tes.” (NR)

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

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2002; 181º da Inde -
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to.

PARECER Nº 452, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o 
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 500, de 
2002 (nº 1.686/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za

a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Cul tu ra,
La zer e Entre te ni men to de Ser ra na a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Ser ra na, Esta do de
São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Mão San ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 500, de 2002 (nº 1.686, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Cul tu ra, La zer e Entre -
te ni men to de Ser ra na a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Ser ra na, Esta do de São 
Pa u lo.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o-
nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 730, de 26 de no -
vem bro de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca -
nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com -
bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti-
ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer
fa vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i-
ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to
foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em 
boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

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

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins -
ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
pelo De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, 
e pela le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po -
der Exe cu ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu-
la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro -
va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de
1963, e al te ra ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra dis ci pli na
es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de 3
de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 1º
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da
a apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me,
aten de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti-
vos à com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i-
ções do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts.
49, XII, e 223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o
re fe ri do pro je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi-
os da Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no
to can te à sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al. Tam-
bém sob o as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser-
va-se que o pro je to está em per fe i ta con so nân cia
com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26
de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 500, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das

for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art.6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 500, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria de Cul tu ra, La zer e Entre te ni men to de Ser ra na a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Ser ra na, Esta do de São Pa u lo, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 500, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 730, de 26 de no vem bro
de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu-
ni tá ria de Cul tu ra, La zer e Entre te ni men to
de Ser ra na, a exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de
Ser ra na, Esta do de São Pa u lo.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Mão San ta, Re la tor – Fá ti ma Cle -
i de – Ide li Sal vat ti – Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i-
tas – Eu rí pe des Ca mar go – Pa pa léo Paes – Hé lio
Cos ta – Iris de Ara ú jo – Sér gio Ca bral – De mós te-
nes Tor res – Le o mar Qu in ta ni lha – José Agri pi no
– Mar co Ma ci el – Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te
– Alme i da Lima – Mo za ril do Ca val can ti.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 500, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria de Cul tu ra, La zer e
Entre te ni men to de Ser ra na a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ser ra na, Esta do de São Pa u lo.

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

ta ria nº 730, de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Cul tu ra, La zer e Entre -
te ni men to de Ser ra na a exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Ser ra na, Esta do de
São Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor Mão San ta,
Re Ia tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO IV
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, ob ser va-
do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis te mas
pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não-re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Institui o Código Brasileiro de
Telecomunicações.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Complementa e modifica a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agosto de 1962.

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963.

Aprova Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária e dá outras providências.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar
à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da cão dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002.)

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

O Pre si den te da Re pú bli ca,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te Lei:
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº

9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ................................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez

anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.” (NR)

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

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2002; 181º da Inde -
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to.

PARECER Nº 453, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre
o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 542,
de 2002 (nº 1.588/e 2002, na Câ ma ra dos 
De pu ta dos), que apro va o ato que re no-
va a con ces são, a Emis so ras Sul Bra si-
le i ras Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci -
da de de Ho ri zon ti na, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

Re la to ra: Se na do ra Ide li Sal vat ti

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 542, de 2002 (nº 1.588, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato

que re no va con ces são a Emis so ras Sul Bra si le i ras
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de Ho ri zon ti na, Esta do do
Rio Gran de do Sul.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº de 13, de ju nho de
2001, que re no va con ces são para ex plo ra ção de ca -
nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 223, §
3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

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

O pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos do
Po der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con ces-
são, per mis são ou au to ri za ção para que se exe cu tem
ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
nos ter mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ori en-
ta-se, nes ta Casa do Le gis la ti vo, pe las for ma li da des e 
pe los cri té ri os es ta be le ci dos na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci-
o na os ele men tos a se rem in for ma dos pela en ti da de
pre ten den te e pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções que
de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se da Co -
mis são de Edu ca ção.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 542, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.
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A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Sob o as pec to de téc ni ca le-
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998, que dis põe so bre a
ela bo ra ção, a re da ção, a al te ra ção e a con so li da ção
das leis.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 542, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so-

lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, e não ha-
ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na-
li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela apro va ção do ato que re no va con ces são a Emis -
so ras Sul Bra si le i ras Ltda., para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Ho -
ri zon ti na, Esta do do Rio Gran de do Sul, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ide li Sal va ti, Re la tor –
Fá ti ma Cle i de – Ade li Sal vat ti _ Du ci o mar Cos ta
– Ael ton Fre i tas – Eu rí pe des Ca mar go – Pa pa léo
Paes – Hé lio Cos ta – Íris de Ara ú jo – Sér gio Ca-
ba ral – Mão San ta – De mós te nes Tor res – Le o-
mar Qu in ta ni lha – José Agri pi no – Mar co Ma ci el
– Le o nel Pa van – Re gi nal Du ar te – Arthur Vir gí lio
– Alme i da Lima – Mo za ril do Ca val can ti.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA  FEDERATIVA DO BRASIL 

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

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

CAPÍTULO I
Do Po der Le gis la ti vo

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII - apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

TÍTULO VIII
Da Ordem So ci al

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor-

gar e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção
para o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e
ima gens, ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri-
da de dos sis te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não-re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per -
mis são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de -
ci são ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
 DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -

co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

PARECER Nº 454, DE 2003
Da Co mis são de Edu ca ção so bre o

Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 545, de
2002 (nº 1.627/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Rá dio e Te le vi são Ban de i-
ran tes do Rio de Ja ne i ro Ltda., para ex-
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
onda mé dia na ci da de do Rio de Ja ne i ro,
Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Re la tor: Se na dor Sér gio Ca bral

I - Re la tó rio
Tra ta-se do pe di do de re no va ção da con ces são

Rá dio e Te le vi são Ban de i ran tes do Rio de Ja ne i ro
Ltda., pelo pra zo de 10 (dez) anos, a con tar de 1º de
no vem bro de 1993.

A re que ren te de mons tra em seu pe di do pre en-
cher o re qui si to pre vis to no § 5º do art. 220 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, ten do em vis ta não cons ti tu ir mo no pó-
lio ou oli go pó lio. O seu Con tra to So ci al se en con tra às
fls. 7/11, de mons tran do a sua com po si ção so ci e tá ria.
As de cla ra ções dos di re to res e só ci os de que não
par ti ci pam de ou tras em pre sas de ra di o di fu são se en -
con tram às fls. 4/6. Apre sen tou tam bém, às fls. 42/42,
as cer ti dões ne ga ti vas do FGTS e CND do INSS e às
fls. 27 a de cla ra ção do Sin rad - RJ de que está em dia
com as suas con tri bu i ções sin di ca is. As fls. 26 cons ta
a re la ção dos em pre ga dos da re que ren te. O la u do
téc ni co do trans mis sor uti li za do pela emis so ra se en -
con tra às fls. 12/25.

O Mi nis té rio das Te le co mu ni ca ções apre sen tou
la u do de vis to ria téc ni ca às fls. 46/53, com exi gên ci as.
Novo la u do foi ofe re ci do às fls. 58/61. Às fls. 69 cons ta o
la u do do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções no sen ti do de
que to das as exi gên ci as fo ram aten di das. O Ser vi ço Ju -
rí di co do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções ofe re ceu pa re-
cer às fls. 72/86 opi nan do pelo de fe ri men to do pe di do.

O pro ces so foi en ca mi nha do à Co mis são de Ciên -
cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da Câ ma-
ra dos De pu ta dos, que fez di ver sas exi gên ci as às fls.
88/89. As exi gên ci as fo ram cum pri das às fls. 91/160.

A Câ ma ra dos De pu ta dos apro vou em 13 de
mar ço de 2002 o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
1.627-A, de 2002, que apro vou o ato de re no va ção da
con ces são sob exa me, que a se guir foi en ca mi nha do
ao Se na do Fe de ral para exa me.

II – Aná li se
Con for me se pode ver do re la tó rio aci ma efe ti-

va do e das in for ma ções pres ta das na Nota Téc ni ca nº 

11594 Sá ba do  17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL178     



1.296, de 2002, da Con sul to ria Le gis la ti va do Se na do
Fe de ral, to das as exi gên ci as le ga is fo ram cum pri das
pela re que ren te.

A ma té ria é de com pe tên cia des ta Co mis são,
con for me es ta be le ce o art. 102, IV, do Re gi men to
Inter no, e ain da, de acor do com a de ci são do Ple ná rio
des ta Casa, cabe a esta Co mis são de ci são ter mi na ti-
va so bre a ma té ria.

Ade ma is, tra ta-se de ser vi ço de ra di o di fu são de
enor me im por tân cia para o Esta do do Rio de Ja ne i ro,
sen do de in te res se da po pu la ção pelo seu ca rá ter in -
for ma ti vo e de la zer.

III – Voto

Pelo ex pos to, ten do sido cum pri das to das as
exi gên ci as le ga is, e sen do o ser vi ço de in te res se da

po pu la ção do Esta do do Rio de Ja ne i ro, o pa re cer é
pela Apro va ção do ato de re no va ção da con ces são,
na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio
da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala das Ses sões, 26 de mar ço de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Sér gio Ca bral, Re la tor –
Fá ti ma Cle i da – Ide li Sal vat ti – Eu rí pe des Ca mar go
– Pa pa léo Paes – Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas
– Eu rí pe des Ca mar go _ Pa pa léo Paes _ Hé lio Cos -
ta – Mão San ta – Íris de Ara ú jo – Sé gio Ca bral –
De mós te nes Tor res – José Agri pi no – Le o mar Qu -
in ta ni lha – Mar co Ma ci el – Arthur Vir gi lio – Le o nel
pa van – Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima – Mo za-
ril do Ca val can ti.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

TÍTULO VIII
Da Ordem So ci al

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 220. A ma ni fes ta ção do pen sa men to, a cri a-
ção, a ex pres são e a in for ma ção, sob qual quer for ma,
pro ces so ou ve i cu lo não so fre rão qual quer res tri ção,
ob ser va do o dis pos to nes ta Cons ti tu i ção.

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

§ 5º  Os me i os de co mu ni ca ção so ci al não po -
dem, di re ta ou in di re ta men te, ser ob je to de mo no pó lio
ou oli go pó lio.

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

DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA,  NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO iNTERNO.

Re la tor: Se na dor Artur da Tá vo la

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 545, de 2002 (nº 1.627, de 2002,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no-
va a con ces são ou tor ga da à Rá dio e Te le vi são Ban de i-
ran tes do Rio de Ja ne i ro Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de do Rio de
Ja ne i ro, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.503,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -

gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 13 de

ou tu bro de 2000, que re no va a con ces são para a ex -

plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos

do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos

da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-

ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to

que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-

ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-

ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre-
en di men to Rá dio e Te le vi são Ban de i ran tes do Rio de
Ja ne i ro Ltda., (cf fl. 132):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção

João Jor ge Saad 746.544

Espó lio de Ma ria He le na
Men des de Bar ros Saad 74.160

João Car los Saad  3.296

To tal de Co tas  824.000

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis-
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor-
má ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o
pa re cer fa vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do José
Ro cha.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do
ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le -
gis la ti va.

II – Aná li se

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

O pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos do
Po der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con ces-
são, per mis são ou au to ri za ção para que se exe cu tem
ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
nos ter mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ori en-
ta-se, nes ta Casa do Le gis la ti vo, pe las for ma li da des e 
pe los cri té ri os es ta be le ci dos na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci-
o na os ele men tos a se rem in for ma dos pela en ti da de
pre ten den te e pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções que
de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se da Co -
mis são de Edu ca ção.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do RISF.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 545, de 2002 não de tec tou
vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu-
ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, e não ha ven-
do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da-
de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela APROVAÇÃO do ato, na for ma do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta-
dos.

Sala da Co mis são, – Artur da Tá vo la, Re la tor.

PARECER Nº 455, DE 2003

Da Comissão de Educação, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 585, de

2002 (nº 1.127/2001, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Base do Mu-
ni cí pio de Ca ri ús - ABC a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ca ri ús, Esta do do Ce a rá.

Re la to ra: Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 585, de 2002 (nº 1.127, de 2001, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au -
to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Base do Mu ni-
cí pio de Ca ri ús - ABC a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ca ri ús, Esta do do
Ce a rá.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 503, de 23 de agos to de 
2000, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

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

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins -
ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
pelo De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, 
e pela le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po -
der Exe cu ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu-
la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro -
va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de
1963, e al te ra ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra dis ci pli na
es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de 3
de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 1º
ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci pli na
pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to, vi go-
ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se apli -
ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten -
de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à
com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções
do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49,
XII, e 223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri-
do pro je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da
Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te
à sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o
as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o
pro je to está em per fe i ta con so nân cia com o dis pos-
to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de
1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 585, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art.6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta-
ção que acom pa nha o PDS nº 585, de 2002, não
evi den ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não
ha ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu-
ci o na li da de, ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi -
na mos pela apro va ção do ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Co mu ni tá ria de Base do Mu ni cí pio de Ca ri ús
- ABC a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Ca ri ús, Esta do do Ce a rá, na for ma
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te emen da de
re da ção:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 585, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 503, de 23 de agos to de
2000, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá-
ria de Base do Mu ni cí pio de Ca ri ús - ABC, a 
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i-
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na ci da de de Ca ri ús, Esta do do 
Ce a rá.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Pa trí cia Sa bo ya Go mes, Re la to ra
– Fá ti ma Cle i de – Ide li Sal vat ti – Eu rí pe des Ca mar-
go – Pa pa léo Paes – Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre -
i tas – Hé lio Cos ta – Mão San ta – Sér gio Ca bral –
De mós te nes Tor res – José Agri pi no – Le o mar Qu -
in ta ni lha – Mar co Ma ci el – Arthur Vir gí lio – Le o nel
Pa van – Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima – Mo za-
ril do Ca val can ti.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 585, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria de Base do Mu ni cí pio
de Ca ri ús – ABC a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ca ri ús, Esta do do Ce a rá.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 503, de 23 de agos to de 2000, que au to-
ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Base do Mu ni cí-
pio de Ca ri ús – ABC, a exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Ca ri ús, Esta do
do Ce a rá.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

 Sala da Co mis são,6 de maio de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te. – Se na do ra Pa trí cia Sa -
bo ja J., Re la to ra.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

CAPÍTULO I
Do Po der Le gis la ti vo

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-
so Na ci o nal:

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

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

TÍTULO VIII
Da Ordem So ci al

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º  A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º  O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o-
res.

§ 4º  O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º  O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE EVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
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LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612 de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
 DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

DECRETO-LEI Nº 236,
 DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

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

DECRETO Nº 2.615, 
DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

PARECER Nº 456, DE 2003

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 590, de
2002 (nº 1.350/2001, na Câmara dos

Deputados), que aprova o ato que autoriza 
O Centro de Incentivo, Divulgação e Apoio 
Comunitário a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Arroio Grande, Estado do Rio Grande do
Sul.

Re la tor: Se na dor Flá vio Arns

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 590, de 2002 (nº 1.350, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Cen tro de Incen ti vo, Di vul ga ção e Apo io Co mu ni tá-
rio a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Arro io Gran de, Esta do do Rio Gran de do
Sul.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o-
nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 214, de 18 de abril
de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra -
di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do
com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de-
ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

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

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra-
ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 12
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da
a apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me,
aten de aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la-
ti vos à com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri -
bu i ções do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos
arts. 49, XII, e 223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se
que o re fe ri do pro je to não con tra ria pre ce i tos ou
prin cí pi os da Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a ob -
je tar no to can te à sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al.
Tam bém sob o as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob -
ser va-se que o pro je to está em per fe i ta con so nân-
cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº 95, de
26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 590, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de
1998, em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va -
li da de da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos,
por for ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de
2002, que “al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei
nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o
Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men-
tar o pra zo de ou tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal
des te, por meio de emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 590, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
Apro va ção do ato que au to ri za a Cen tro de Incen ti vo,
Di vul ga ção e Apo io Co mu ni tá rio a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Arro io
Gran de, Esta do do Rio Gran de do Sul, na for ma do
pro je to de de cre to le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 590, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 214, de 18 de abril de
2001, que au to ri za a Cen tro de Incen ti vo,
Di vul ga ção e Apo io Co mu ni tá rio a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex-
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria, na ci da de de Arro io Gran de, Esta do
do Rio Gran de do Sul.

Sala da Co mis são, – Osmar Dias, Pre si den-
te – Flá vio Arns, Re la tor – Fá ti ma Cle i de – Ide li
Sal vat ti – Eu rí pe des Ca mar go – Pa pa léo Paes – 
Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta
– Íris de Ara ú jo – Sér gio Cos ta – Mão San ta –
De mós te nes Tor res – José Agri pi no – Le o mar
Qu in ta ni lha – Mar co Ma ci el – Arthur Vir gí lio –
Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima – Mo za ril do
Ca va can ti.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 590, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Cen tro
de Incen ti vo, Di vul ga ção e Apo io Co mu-
ni tá rio a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Arro io Gran de,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

ta ria nº 214, de 18 de abril de 2001, que au to ri za a
Cen tro de Incen ti vo, Di vul ga ção e Apo io Co mu ni tá rio
a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
ci da de de Arro io Gran de, Esta do do Rio Gran de do
Sul.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor Flá vio Arns,
Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

CAPÍTULO I
Do Po der Le gis la ti vo

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII  – apre ci ar os atos de con ces são e re no va-
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

TÍTULO VIII
Da Ordem So ci al

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º   O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º   A não-re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º   O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º   O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º   O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

....................................................................................
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DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

PARECER Nº 457, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 598, de
2002 (nº 1.099/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que re no va
con ces são da TV SBT Ca nal 5 de Por to
Ale gre S/A para ex plo rar ser vi ço de ra di-
o di fu são de sons e ima gens (te le vi são)
na ci da de de Por to Ale gre. Esta do do Rio 
Gran de do Sul.

Re la tor: Se na dor Ger son Ca ma ta

I  – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 598, de 2002 (nº 1.099, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va con ces são da TV SBT Ca nal 5 de Por to
Ale gre S/A para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens (te le vi são) na ci da de de Por to Ale gre,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te do De cre to de 28 de abril de 2000,
que re no va con ces são para a ex plo ra ção de ca nal de
ra di o di fu são de sons e ima gens, nos ter mos do art.
223, § 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II  – Aná li se

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

O pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos do
Po der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con ces-
são, per mis são ou au to ri za ção para que se exe cu tem
ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
nos ter mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ori en-
ta-se, nes ta Casa do Le gis la ti vo, pe las for ma li da des e 
pe los cri té ri os es ta be le ci dos na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci-
o na os ele men tos a se rem in for ma dos pela en ti da de
pre ten den te e pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções que
de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se da Co -
mis são de Edu ca ção.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 598, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral.

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

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al.
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III  – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 598, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so-
lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, e não ha-
ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na-
li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela apro va ção do ato que re no va con ces são da TV
SBT Ca nal 5 de Por to Ale gre S/A, para exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são de sons e ima gens (te le vi são) na
ci da de de Por to Ale gre, Esta do do Rio Gran de do Sul, 

na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio
da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ger son Ca ma ta, Re la tor
– Fá ti ma Cle i de – Ide li Sal vat ti – Eu rí pe des Ca-
mar go – Pa pa léo Paes – Du ci o mar Cos ta – Ael-
ton Fre i tas – Hé lio Cos ta – Mão San ta – Íris de
Ara ú jo – Sér gio Ca bral – De mós te nes Tor res –
Le o mar Qu in ta ni lha – Mar co Ma ci el – Arthur Vir -
gí lio – Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima – Mo za-
ril do Ca val can ti.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TÍTULO IV

Da Orga ni za ção dos Po de res

CAPÍTULO I
Do Po der Le gis la ti vo

Se ção II

Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-
so Na ci o nal:

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

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

TÍTULO VIII

Da Ordem So ci al

CAPÍTULO V

Da Co mu ni ca ção So ci al

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

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não-re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

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

PARECER Nº 458, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 604, de
2002 (nº 1.516/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Rá dio Mé dio Uru guai Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Ro de io Bo ni to, Esta do do Rio Gran de
do Sul.

Re la to ra: Se na do ra Lú cia Vâ nia

Se na dor: Ael ton Fre i tas, Re la tor ad hoc.

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 604, de 2002 (nº 1.516, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que a pro va o ato
que ou tor ga per mis são à Rá dio Mé dio Uru guai Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Ro de io Bo ni to, Esta -
do do Rio Gran de do Sul.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 275, de 16 de maio de
2001, que ou tor ga per mis são para ex plo ra ção de ca -
nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 223, §
3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.
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A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co -
mu ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu-
men to que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre -
sen te so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de -
fe ri men to.

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

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

O pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos do
Po der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con ces-
são, per mis são ou au to ri za ção para que se exe cu tem
ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
nos ter mos cio art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ori -
en ta-se, nes ta Casa do Le gis la ti vo, pe las for ma li da-
des e pe los cri té ri os es ta be le ci dos na Re so lu ção nº
39, de 1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na
re la ci o na os ele men tos a se rem in for ma dos pela en ti-
da de pre ten den te e pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca-
ções que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná -
li se da Co mis são de Edu ca ção.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 604, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das

for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral.

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

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is  re la ti vos à
com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do
Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e
223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je-
to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 604, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so-
lu ção n° 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, e não ha-
ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na-
li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela apro va ção do ato que ou tor ga per mis são à Rá -
dio Mé dio Uru guai LTDA., para exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Ro de io Bo ni to, Esta do do Rio Gran de do Sul, na
for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, em 6 de maio de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ael ton Fre i tas, Re la tor –
Fá ti ma Cle i de – Ide li Sal vat ti – Eu rí pe des Ca mar go
– Pa pa léo Paes - Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas
– Hé lio Cos ta – Mão San ta – Íris De Ara ú jo – Sér gio
Ca bral – De mós te nes Tor res – José Agri pi no – Le -
o mar Qu in ta ni lha – Mar co Ma ci el – Arthur Vir gí lio
– Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te – Alme i da
Lima – Mo za ril do Ca val can ti.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

CAPÍTULO I
Do Po der Le gis la ti vo

Se ção II

Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-
so Na ci o nal:

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

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

TÍTULO VIII
Da Ordem So ci al

CAPÍTULO V

Da Co mu ni ca ção So ci al

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

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

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

PARECER Nº 459, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre
o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 608,
de 2002 (nº 1.596/2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que ou-
tor ga con ces são à Fun da ção Cul tu ral
Artís ti ca Edu ca ci o nal de Fru ta para exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens na ci da de de Fru tal, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor José Ma ra nhão

I – Re la tó rio

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal,
nos ter mos do art. 223, § 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
ato cons tan te do De cre to de 6 de se tem bro de 2001,
que ou tor ga con ces são à Fun da ção Cul tu ral Artís ti ca
Edu ca ci o nal de Fru tal para exe cu tar, pelo pra zo de
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens na ci da de de Fru tal, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

A do cu men ta ção ane xa da à men sa gem pre si-
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são de 
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá vel
de seu re la tor, e apro va ção da que le ór gão co le gi a do.
Já na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da-

11612 Sá ba do  17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL196     



ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co,
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de ou tor ga pelo Po der Exe cu ti vo
para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são edu ca ti va
obe de ce a exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va das
nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex plo-
ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, dis põe no seu art.
16, § 10, que as ou tor gas a es ta dos e mu ni cí pi os se -
rão de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre -
si den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za-
dos por meio de con vê nio. O RSR es ta be le ce ain da,
no seu art. 13, §§ 1º e 2º, que a ou tor ga para ex plo ra-
ção des se tipo de ser vi ço não de pen de de edi tal.
Tam pou co se apli cam à ra di o di fu são edu ca ti va as exi -
gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de
1992, que dis põe so bre for ma li da des e cri té ri os para
a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no va ção de
con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra e de sons e ima gens.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca -
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex -
plo ra ção da União, Esta dos e Mu ni cí pi os, uni ver si da-
des e fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da-
de edu ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to
nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men-
tou e mo di fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de
1962, que ins ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni-
ca ções.

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

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con-
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti vo
o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral. Sob
o as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro -
je to está em per fe i ta con so nân cia com o dis pos to na
Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha
o PDS nº 608, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção
das for ma li da des es ta be le ci das na le gis la ção apli -
cá vel.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Sob o as pec to de téc ni ca le-
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998, que dis põe so bre a
ela bo ra ção, a re da ção, a al te ra ção e a con so li da ção
das leis.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 608, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que ou tor ga con ces são à Fun da ção
Cul tu ral Artís ti ca Edu ca ci o nal de Fru tal, para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de
de Fru tal, Esta do de Mi nas Ge ra is, na for ma do pro je-
to de de cre to le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De -
pu ta dos.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor Hé lio Cos-
ta, Re la tor – Fá ti ma Cle i de – Ide li Sal vat ti – Eu rí-
pe des Ca mar go – Pa pa léo Paes - Du ci o mar Cos -
ta – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta – Mão San ta –
Íris De Ara ú jo – Sér gio Ca bral – De mós te nes Tor -
res – José Agri pi no – Le o mar Qu in ta ni lha – Mar -
co Ma ci el – Arthur Vir gí lio - Le o nel Pa van – Re gi-
nal do Du ar te – Alme i da Lima – Mo za ril do Ca val-
can ti.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

CAPÍTULO I
Do Po der Le gis la ti vo

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-
so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

TÍTULO VIII
Da Ordem So ci al

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º  A não-re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º  O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º  O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º  O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

DECRETO Nº 52.795,
 DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

Art. 13. O edi tal será ela bo ra do pelo Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções, ob ser va dos, den tre ou tros, os se -
guin tes ele men tos e re qui si tos ne ces sá ri os à for mu la-
ção das pro pos tas para a exe cu ção do ser vi ço:(Re da-
ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

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

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

....................................................................................
Art. 16. As pro pos tas se rão exa mi na das e jul ga-

das em con for mi da de com os que si tos e cri té ri os es -
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ta be le ci dos nes te ar ti go.(Re da ção dada pelo De cre to
nº 2.108. de 24-12-1996)
....................................................................................

10. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si-
den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za-
das por meio de con vê nio a ser fir ma do no pra zo de
ses sen ta dias.(Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108,
de 24-12-1996)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro
de 1963, e mo di fi ca do por dis po si ções
pos te ri o res.

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

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

Art 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de te -
le vi são edu ca ti va:

a) a União;

b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;

c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;

d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos
Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

§ 1º  As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º  A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu -
ca ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to

do ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções.
....................................................................................

PARECER Nº 460, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 616, de
2002 (nº 1.834/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção de Di fu são Co mu ni tá ria Ouro 
Ver de a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ouro Ver de,
Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Pa pa léo Paes

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 616, de 2002 (nº 1.834, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção de Di fu são Co mu ni tá ria Ouro Ver de a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Ouro Ver de, Esta do de São Pa u lo.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 85 de 29 de ja ne i ro de
2002, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

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

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins -
ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
pelo De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, 
e pela le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po -
der Exe cu ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu-
la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro -
va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de
1963, e al te ra ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra dis ci pli na
es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de 3
de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 12
de ju lho de 1992 (RSF nº 3 9/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten -
de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à
com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções
do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49,
XII, e 223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri-
do pro je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da
Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te
à sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o
as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o
pro je to está em per fe i ta con so nân cia com o dis pos-

to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de
1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 6.116, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 62 da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 616, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção de Di fu-
são Co mu ni tá ria Ouro Ver de a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ouro Ver de,
Esta do de São Pa u lo, na for ma do pro je to de de cre to
le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, com
a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 616, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 85 de 29 de ja ne i ro de
2002, que au to ri za a Asso ci a ção de Di fu são
Co mu ni tá ria Ouro Ver de, a exe cu tar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
na ci da de de Ouro Ver de, Esta do de São
Pa u lo.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor Pa pa léo Paes,
Re la tor – Fá ti ma Cle i de – Ide li Sal vat ti – Eu rí pe-
des Ca mar go – Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas
– Hé lio Cos ta – Mão San ta – Íris de Ara ú jo – Sér -
gio Ca bral – De mós te nes Tor res – José Agri pi no
– Le o mar Qu in ta ni lha – Mar co Ma ci el – Le o nel
Pa van – Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima – Mo -
za ril do Ca val can ti.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 616, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de Di fu são Co mu ni tá ria Ouro Ver de
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Ouro Ver de, Esta do
de São Pa u lo.

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

ta ria nº 85 de 29 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção de Di fu são Co mu ni tá ria Ouro Ver de, a
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
ci da de de Ouro Ver de, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. –  Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te –  Se na dor Pa pa léo
Paes, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-
so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não-re no va ção da con ces são ou per-
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o-
res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º o pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Institui o Código Brasileiro de
Telecomunicações.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Complementa e modifica a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agosto de 1962.

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Aprova Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
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Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar
à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002).

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º . .................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da-

de de dez anos, per mi ti da a re no va ção por
igual pe río do, se cum pri das as exi gên ci as
des ta Lei e de ma is dis po si ções le ga is vi gen-
tes.” (NR.)

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

PARECER Nº 461, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 618, de
2002 (nº 1.700/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Pró-De sen vol vi men to de
Vera Cruz a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Vera
Cruz, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Re la tor: Se na dor Ger son Ca ma ta

I –  Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 618, de 2002 (nº 1.700, de 2002, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au-
to ri za a Asso ci a ção Pró-De sen vol vi men to de Vera
Cruz a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Vera Cruz, Esta do do Rio Gran de do
Sul.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 381, de 11 de ju lho de 
2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção
e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi
con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em
boa téc ni ca le gis la ti va.
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II – Aná li se

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

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins -
ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo 
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e
pela Le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der
Exe cu ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la-
men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va-
do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de
1963, e al te ra ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es-
pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, 
re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho
de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser -
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 12
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten-
de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à
com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do 
Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e
223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro -
je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i-
or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua
cons ti tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to
de téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está
em per fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei
Com ple men tar n° 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 618, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 62 da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III  – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 618, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a çao Pró-De -
sen vol vi men to de Vera Cruz a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Vera Cruz, Esta -
do do Rio Gran de do Sul, na for ma do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta-
dos, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 01-CE

Dê-se ao art. 12 do PDS nº 618, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 381, de 11 de ju lho de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Pró-De-
sen vol vi men to de Vera Cruz, a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex-
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria, na ci da de de Vera Cruz, Esta do do Rio 
Gran de do Sul.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ger son Ca ma ta, Re la-
tor – Fá ti ma Cle i de – Ide li Sal vat ti – Eu rí pe des
Ca mar go – Pa pa léo Paes - Du ci o mar Cos ta –
Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta – Mão San ta – Íris
de Ara ú jo – Sér gio Ca bral – De mós te nes Tor res
– José Agri pi no – Mar co Ma ci el  – Le o mar Qu in-
ta ni lha – Arthur Vir gí lio – Le o nel Pa van – Re gi-
nal do Du ar te – Alme i da Lima – Mo za ril do Ca-
val can ti.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 618, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Pró-De sen vol vi men to de Vera Cruz
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Vera Cruz, Esta do do 
Rio Gran de do Sul.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 381, de 11 de ju lho de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Pró-De sen vol vi men to de Vera Cruz, a
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
ci da de de Vera Cruz, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te; Se na dor Ger son Ca-
ma ta, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

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

DECRETO Nº 52.795,
 DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

........................................ ............................................
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LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar
à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, 
DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ................................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez

anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.” (NR)

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

PARECER Nº 462 ,DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre
o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 625,
de 2002 (nº 1.831/2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que ou-
tor ga con ces são à Fun da ção Rá dio
Edu ca ci o nal de Vo tu po ran ga para exe-
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens na ci da de de Vo tu po ran ga,
Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ael ton Fre i tas

I – Re la tó rio

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal,
nos ter mos do art. 223, § 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
ato cons tan te do De cre to de 27 de fe ve re i ro de 2002,
que ou tor ga con ces são à Fun da ção Rá dio Edu ca ci o-
nal de Vo tu po ran ga para exe cu tar, pelo pra zo de quin -
ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di-
o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va men te
edu ca ti vos, na ci da de de Vo tu po ran ga, Esta do de
São Pa u lo.

A do cu men ta ção ane xa da à men sa gem pre si-
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são de 
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá vel
de seu re la tor, e apro va ção da que le ór gão co le gi a do.
Já na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da-
ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co,
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.
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II – Aná li se

O pro ces so de ou tor ga pelo Po der Exe cu ti vo
para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são edu ca ti va
obe de ce a exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va das
nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex plo-
ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963,  com  a  re da ção  dada  pelo  De cre to
nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, dis põe no seu
art. 16, § 10, que as ou tor gas a es ta dos e mu ni cí pi os
se rão de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo
Pre si den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li-
za dos por meio de con vê nio. O RSR es ta be le ce ain -
da, no seu art. 13, §§ 1º e 2º, que a ou tor ga para ex -
plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de pen de de edi tal.
Tam pou co se apli cam à ra di o di fu são edu ca ti va as exi -
gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de
1992, que “dis põe so bre for ma li da des e cri té ri os para
a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no va ção de
con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra e de sons e ima gens”.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca -
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex -
plo ra ção da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si da-
des e fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da-
de edu ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to
nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men-
tou e mo di fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de
1962, que ins ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni-
ca ções.

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

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-

vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral. Sob 
o as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o
pro je to está em per fe i ta con so nân cia com o dis pos to
na Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de
1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 625 , de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na le gis la ção apli cá vel.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Sob o as pec to de téc ni ca le-
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998, que dis põe so bre a
ela bo ra ção, a re da ção, a al te ra ção e a con so li da ção
das leis.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 625, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que ou tor ga con ces são à Fun da ção
Rá dio Edu ca ci o nal de Vo tu po ran ga, para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de
de Vo tu po ran ga, Esta do de São Pa u lo, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ael ton Fre i tas, Re la tor
– Fá ti ma Cle i de – Ide li Sal vat ti – Eu rí pe des Ca -
mar go – Pa pa léo Paes – Du ci o mar Cos ta – Ael -
ton Fre i tas – Hé lio Cos ta – Mão San ta – Íris de
Ara ú jo – Sér gio Ca bral – De mós te nes Tor res –
José Agri pi no – Le o mar Qu in ta ni lha – Mar co Ma -
ci el – Arthur Vir gí lio – Le o nel Pa van – Re gi nal do
Du ar te – Alme i da Lima – Mo za ril do Ca val can ti.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-
so Na ci o nal:

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

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin ci pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º  A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º – O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º – O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

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

DECRETO Nº 52.795.
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

Art. 13. O edi tal será ela bo ra do pelo Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções, ob ser va dos, den tre ou tros, os se -
guin tes ele men tos e re qui si tos ne ces sá ri os à for mu la-
ção das pro pos tas para a exe cu ção do ser vi ço:(Re da-
ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996).
....................................................................................

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

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

Art. 16. As pro pos tas se rão exa mi na das e jul ga-
das em con for mi da de com os que si tos e cri té ri os es -
ta be le ci dos nes te ar ti go.(Re da ção dada pelo De cre to
nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

§ 10. As ou tor gas a es ta dos e mu ni cí pi os se rão
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si-
den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za-
das por meio de con vê nio a ser fir ma do no pra zo de
ses sen ta dias.(Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108,.
de 24-12-1996)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro
de 1963, e mo di fi ca do por dis po si ções
pos te ri o res.

....................................................................................
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LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

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

Art 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de te -
le vi são edu ca ti va:

a) a União;

b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;

c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;

d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos
Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

§ 1º  As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º  A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu -
ca ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
do art. 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co cio art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

PARECER Nº 463, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 677, de
2002 (nº 1.790/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção de Mo ra do res do Bra vo a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Ser ra Pre ta, Esta do da
Ba hia.

Re la tor: Se na dor Edi son Lo bão

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 677, de 2002 (nº 1.790, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção de Mo ra do res do Bra vo a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ser ra
Pre ta, Esta do da Ba hia.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 482, de 22 de agos to de 
2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

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

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra-
ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 12
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 677, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,

em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597 , de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 677, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção de Mo ra-
do res do Bra vo a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Ser ra Pre ta, Esta do da Ba hia,
na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio
da Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te emen da
de re da ção:

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 677, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 482, de 22 de agos to de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção de Mo ra-
do res do Bra vo a exe cu tar, pelo pra zo de
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de
de Ser ra Pre ta, Esta do da Ba hia.

Sala da Co mis são. – Osmar Dias, Pre si den te
– Edi son Lo bão, Re la tor – Fá ti ma Cle i de – Ide li
Sal vat ti – Eu rí pe des Ca mar go – Pa pa léo Paes – 
Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta
– Mão San ta – Íris de Ara ú jo – Sér gio Ca bral –
De mós te nes Tor res – José Agri pi no – Le o mar
Qu in ta ni lha – Mar co Ma ci el – Arthur Vir gí lio –
Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te – Alme i da
Lima – Mo za ril do Ca val can ti.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 677, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de Mo ra do res do Bra vo a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ser ra Pre ta, Esta do da Ba hia.

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

ta ria nº 482, de 22 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção de Mo ra do res do Bra vo, a exe cu tar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Ser ra
Pre ta, Esta do da Ba hia.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor Edi son Lo -
bão, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para
o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima-
gens, ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de
dos sis te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men-
to da men sa gem.

§ 2º A não-re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar
à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de
dez anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do,
se cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis-
po si ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei nº 
10.597, de 11-12-2002).
....................................................................................
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DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

O Pre si den te da Re pú bli ca,

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 
eu san ci o no a se guin te Lei:

Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ..................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da-

de de dez anos, per mi ti da a re no va ção por
igual pe río do, se cum pri das as exi gên ci as
des ta Lei e de ma is dis po si ções le ga is vi gen-
tes.” (NR.)

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

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2002; 181º da Inde -
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to.

PARECER Nº 464, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 679, de
2002 (nº 1.795/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ter ra de Ge tu li-
na a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Ge tu li na, Esta do
de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Arthur Vir gí lio Neto

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 679, de 2002 (nº 1.795, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ter ra de Ge tu li na a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ge tu li na, Esta do de São Pa u lo.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 706, de 14 de no vem-
bro de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de
ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do
com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co -
mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções
que ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di-

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  17 11635    219ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



fu são, te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces-
são, per mis são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di-
o di fu são so no ra e de sons e ima gens, de ven do pro -
nun ci ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju -
ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.
Ain da, de acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta
Casa, cabe a esta Co mis são de ci são ter mi na ti va
so bre a ma té ria.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra-
ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 12
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 679, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das

for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art.6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 679, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Ter ra de Ge tu li na a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ge tu li na, Esta do de
São Pa u lo, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te
emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 - CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 679, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re à Por ta ria nº 706, de 14 de no vem-
bro de 2000, que au to ri za a Asso ci a ção
Co mu ni tá ria Ter ra de Ge tu li na, a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria, na ci da de de Ge tu li na, Esta do de
São Pa u lo.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. –
Osmar Dias , Pre si den te – Arthur Vir gí lio Neto,
Re la tor – Fá ti ma Cle i de – Ide li Sal vat ti – Du ci o-
mar Cos ta – Aer ton Fre i tas – Eu rí pe des Ca mar-
go – Pa pa léo Paes – Hé lio Cos ta – Iris de Ara u jo
– Sér gio Ca bral –  Mão San ta _De mós te nes Tor -
res – Le o mar Qu in ta ni lha – José Agri pi no – Mar -
co Ma ci el – Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te – –
Arthur Vir gí lio – Aal me i da Lima – Mo za ril do Ca -
val can ti.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 679, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Ter ra de Ge tu li na a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Ge tu li na, Esta do de
São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 706, de 14 de no vem bro de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ter ra de Ge tu li na, a exe cu-
tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de
de Ge tu li na, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. –  Se na-
do Osmar Dias, Pre si den te –  Se na dor Arthur Vir gí-
lio Neto, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-
so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não-re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
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os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002).
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

O Pre si den te da Re pú bli ca,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te Lei:

Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ..................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da-

de de dez anos, per mi ti da a re no va ção por
igual pe río do, se cum pri das as exi gên ci as
des ta Lei e de ma is dis po si ções le ga is vi gen-
tes.” (NR.)

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

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2002; 181º da Inde -
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to.

PARECER Nº 465, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 681, de
2002 (nº 1.796/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá-
dio Nos sa Ter ra FM a exe cu tar ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ana lân dia, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Arthur Vir gí lio Neto

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 681, de 2002 (nº 1.796, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Nos sa
Ter ra FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Ana lân dia, Esta do de São Pa u lo.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 764, de 12 de de zem-
bro de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de
ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do
com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.
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II – Aná li se

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

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra-
ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 1º
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to de téc -

ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 681, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art.6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou-
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III  – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 681, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Mo vi-
men to Co mu ni tá rio Rá dio Nos sa Ter ra FM a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ana lân dia, Esta do de São Pa u lo, na for ma do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº  – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 681, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 764, de 12 de de zem bro
de 2000, que au to ri za a Asso ci a ção Mo vi-
men to Co mu ni tá rio Rá dio Nos sa Ter ra FM a 
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i-
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na ci da de de Ana lân dia, Esta-
do de São Pa u lo.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Arthur Vir gí lio Neto, Re la tor –
Fá ti ma Cle i de – Ide li Sal vat ti – Eu rí pe des Ca mar go
– Pa pa léo Paes – Du ci o mar Cos ta –Ael ton Fre i tas
– Hé lio Cos ta – Mão San ta – Íris de Ara ú jo – Sér gio
Ca bral – De mós te nes Tor res – José Agri pi no – Le -
o mar Qu in ta ni lha – Mar co Ma ci el – Arthur Vir gí lio
– Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te – Alme i da
Lima – Mo za ril do Ca val can ti.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO 681, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Nos -
sa Ter ra FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ana lân-
dia, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 764, de 12 de de zem bro de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Nos sa
Ter ra FM, a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria, na ci da de de Ana lân dia, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. –  Se na-
dor Osmar Dias , Pre si den te; Se na dor Arthur Vir gí-
lio Neto, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117(*), de 27 de agos to de 1962.

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor-
gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob -
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei
e nor mas re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção
do Ser vi ço.
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Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de
dez anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do,
se cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis -
po si ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei
nº 10.597, de 11-12-2002).
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

O Pre si den te da Re pú bli ca
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te Lei:
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº

9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ..................................................

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da-
de de dez anos, per mi ti da a re no va ção por
igual pe río do, se cum pri das as exi gên ci as
des ta Lei e de ma is dis po si ções le ga is vi gen-
tes.” (NR.)

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

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2002; 181º da Inde -
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to.

PARECER Nº 466, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 686, de
2002 (nº 1.0807/2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria
Cra vi nhos FM a exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de Cra vi-
nhos, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Artur Vir gí lio Neto

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 686, de 2002 (nº 1.807, de 2002, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au -
to ri za a Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria
Cra vi nhos FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de Cra vi nhos, Esta do de São
Pa u lo.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o-
nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 547, de 11 de se -
tem bro de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal
de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi-
na do como art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co -
mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções
que ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di-

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  17 11645    229ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



fu são, te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces-
são, per mis são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di-
o di fu são so no ra e de sons e ima gens, de ven do pro -
nun ci ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju -
ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.
Ain da, de acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta
Casa, cabe a esta Co mis são de ci são ter mi na ti va
so bre a ma té ria.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na-
dos pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
que ins ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, pelo De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro
de 1967, e pela le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi-
to do Po der Exe cu ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da
pelo Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 2.795, de 31 de
ou tu bro de 1963, e al te ra ções pos te ri o res. O ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra
dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve-
re i ro de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº
2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou -
tor ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções
de ser vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis-
são de Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 
39, de 1º de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun -
ção da dis ci pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, en tre tan to, vi go ra o en ten di men to de que a
RSF nº 39/92 não se apli ca aos atos de ou tor ga
des se ser vi ço.

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

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten -
de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à
com pe tên cia le gis la ti va da União e as atri bu i ções
do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49,
XII, e 223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri-
do pro je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da
Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te
a sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o
as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o
pro je to está em per fe i ta con so nân cia com o dis pos-
to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de
1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 686, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 686, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção de Ra di-
o di fu são Co mu ni tá ria Cra vi nhos FM a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de Cra vi nhos,
Esta do de São Pa u lo, na for ma do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, com 
a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1– CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 686, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 547, de 11 de se tem bro
de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria Cra vi nhos FM, a
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i-
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na ci da de Cra vi nhos, Esta do
de São Pa u lo.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Arthur Vir gí lio, Re la tor – 
Fá ti ma Cle i de – Ide li Sal vat ti – Eu rí pe des Ca mar-
go – Pa pa léo Paes – Du ci o mar Cos ta – Hé lio
Cos ta – Mão San ta – Íris de Ara ú jo – Sér gio Ca-
bral – De mós te nes Tor res – José Agri pi no – Le o-
mar Qu in ta ni lha – Mar co Ma ci el – Arthur Vir gí lio
– Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te – Alme i da
Lima – Mo za ril do Ca val can ti.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 686, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Cra vi-
nhos FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de Cra vi nhos,
Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 547, de 11 de se tem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Cra vi-
nhos FM, a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria, na ci da de Cra vi nhos, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor Arthur Vir gí-
lio Neto, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, ob ser va-
do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis te mas
pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não-re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117(*), de 27 de agos to de 1962.

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

DECRETO Nº 52.795,
 DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

………………………………………………… ...............

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria, e dá ou tras pro vi dên ci as.

………………………………………………… ...............

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar
à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.
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Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei nº
10.597. de 11-12-2002)
……………………………………………………............

DECRETO Nº 2.615, 
DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

………………………………………………… ...............

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

……………………………………………………............

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 62
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te Lei:

Art. 1º pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

“Art.6º ...................................................

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da-
de de dez anos, per mi ti da a re no va ção por
igual pe río do, se cum pri das as exi gên ci as
des ta Lei e de ma is dis po si ções le ga is vi gen-
tes.” (NR)

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

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2002; 181º da Inde -
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to.

PARECER Nº 467, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 702, de
2002 (nº 1.854/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Aral Moreira Associação Co mu ni tá ria
(AMAC) a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Aral Mo re i-
ra, Esta do de Mato Gros so do Sul.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 702, de 2002 (nº 1.854, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Aral Moreira Associação Comunitária (AMAC) a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de Aral Mo re i ra, Esta do de Mato Gros so do Sul.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 288, de 16 de maio de
2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.
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II – Aná li se

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

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra-
ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 1º
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -

fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 702, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art.6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 702, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Aral Moreira
Associação Co mu ni tá ria – AMAC a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Aral Mo re i-
ra, Esta do de Mato Gros so do Sul, na for ma do Pro je-
to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 01 – CE.

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 702, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 288, de 16 de maio de
2001, que au to ri za a Aral Moreira
Associação Comunitária – AMAC, a exe cu-
tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria, na ci da de de Aral Mo re i ra, Esta do
de Mato Gros so do Sul.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor Ju vên cio da
Fon se ca, Re la tor – Fá ti ma Cle i de – Ide li Sal vat ti –
Eu rí pe des Ca mar go – Pa pa léo Paes – Du ci o mar
Cos ta – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta – Mão San ta – 
Íris de Ara ú jo – Sér gio Ca bral – De mós te nes Tor -
res – José Agri pi no – Le o mar Qu in ta ni lha – Mar co
Ma ci el – Arthur Vir gí lio – Le o nel Pa van – Re gi nal-
do Du ar te – Alme i da Lima – Mo za ril do Ca val can ti
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 702, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Aral Mo -
re i ra Asso ci a ção Co mu ni tá ria (AMAC) a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Aral Mo re i ra, Esta do
de Mato Gros so do Sul.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 288, de 16 de maio de 2001, que au to ri za a
Aral Mo re i ra Asso ci a ção Co mu ni tá ria - AMAC, a exe -
cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da-
de de Aral Mo re i ra, Esta do de Mato Gros so do Sul.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. _ Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te _ Se na dor Ju vên cio da
Fon se ca, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:

....................................................................................
XII - apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não-re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
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os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002).
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, 
DE 03 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 26 DE
FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te Lei:

Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ...................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da-

de de dez anos, per mi ti da a re no va ção por
igual pe río do, se cum pri das as exi gên ci as
des ta Lei e de ma is dis po si ções le ga is vi gen-
tes.” (NR.)

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

Bra sí lia, em 11 de de zem bro de 2002; 181º da
Inde pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to.

PARECER Nº 468, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 731, de
2002 (nº 1.948, de 2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri-
za a Fun da ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Lu -
mi nen se – FUNCCOL a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Paço do Lu mi ar, Esta do do Ma ra nhão.

Re la to ra: Se na do ra Ro se a na Sar ney
Se na dor Edi son Lo bão, Re la tor ad hoc.

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 731, de 2002 (nº 1.948, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Fun da ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Lu mi nen se –
FUNCCOL a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Paço do Lu mi ar, Esta do do Ma ra-
nhão.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 305, de 16 de maio de
2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos se guiu o pa re cer fa vo rá vel de seu re -
la tor. Na Co mis são de Jus ti ça e de Re da ção da que la
Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal
e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.
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II – Aná li se

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

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra-
ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 1º
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al.

Tam bém sob o as pec to de téc ni ca le gis la ti va,
ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta con so nân-

cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26
de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 731, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 62 da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 731, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Fun da ção Cul tu ral e
Co mu ni tá ria Lu mi nen se – FUNCCOL, a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Paço
do Lu mi ar, Esta do do Ma ra nhão, na for ma do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1–CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 731, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 305, de 16 de maio de
2001, que au to ri za a Fun da ção Cul tu ral e
Co mu ni tá ria Lu mi nen se – FUNCCOL, a exe -
cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na ci da de de Paço do Lu mi ar,
Esta do do Ma ra nhão.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor Edi son Lo -
bão, Re la tor – Fá ti ma Cle i de – Ide li Sal vat ti – Eu rí-
pe des Ca mar go – Pa pa léo Paes – Du ci o mar Cos ta
– Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta – Mão San ta – Íris de 
Ara ú jo – Sér gio Ca bral – De mós te nes Tor res –
José Agri pi no – Le o mar Qu in ta ni lha – Mar co Ma -
ci el – Arthur Vir gí lio – Le o nel Pa van – Re gi nal do
Du ar te – Alme i da Lima – Mo za ril do Ca val can ti.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 731, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Fun da-
ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Lu mi nen se –
FUNCCOL a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Paço do
Lu mi ar, Esta do do Ma ra nhão.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 305, de 16 de maio de 2001, que au to ri za a
Fun da ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Lu mi nen se –
FUNCCOL, a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria, na ci da de de Paço do Lu mi ar, Esta do do
Ma ra nhão.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias , Pre si den te; Se na dor Edi son Lo-
bão, Re la tor ad hoc.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

...........................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
...........................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
...........................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
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do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002.)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, 
DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 26 DE
FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

O Pre si den te da Re pú bli ca Faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te Lei:

Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ...................................................

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da-
de de dez anos, per mi ti da a re no va ção por
igual pe río do, se cum pri das as exi gên ci as
des ta Lei e de ma is dis po si ções le ga is vi gen-
tes.” (NR)

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

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2002; 181º da Inde -
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. –  FER NAN DO HEN -
RI QUE CAR DO SO – Ju a rez Qu a dros do Nas ci-
men to.

PARECER Nº 469, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 732, de
2002 (nº 1.949/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá-
dio Nova FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ba ca-
bal, Esta do do Ma ra nhão.

Re la to ra: Se na do ra Ro se a na Sar ney
Re la tor ad hoc: Se na dor Edi son Lo bão

I – Re la tó rio

Che ga a esta co mis são o Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 732, de 2002 (nº 1.949, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Nova
FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ba ca bal, Esta do do Ma ra nhão.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 296, de 16 de maio de
2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.
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II – Aná li se

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

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins -
ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
pelo De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, 
e pela le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po -
der Exe cu ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu-
la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro -
va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de
1963, e al te ra ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra dis ci pli na
es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de 3
de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 12
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to de téc -

ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 732, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art.6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 732, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Mo vi-
men to Co mu ni tá rio Rá dio Nova FM a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ba ca bal,
Esta do do Ma ra nhão, na for ma do pro je to de de cre to
le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, com
a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 732, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 296, de 16 de maio de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Mo vi men to
Co mu ni tá rio Rá dio Nova FM, a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex-
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria, na ci da de de Ba ca bal, Esta do do Ma -
ra nhão.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Se na-
dor Edi son Lo bão, Re la tor ad hoc – Fá ti ma Cle i de – 
Ide li Sal vat ti – Eu rí pe des Ca mar go – Pa pa léo Paes 
– Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta –
Mão San ta – Íris de Ara ú jo – Sér gio Ca bral – De -
mós te nes Tor res – José Agri pi no – Le o mar Qu in-
ta ni lha – Mar co Ma ci el – Arthur Vir gí lio - Le o nel
Pa van – Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima – Mo za-
ril do Ca val can ti.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 732, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Nova 
Fm a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ba ca bal, Esta-
do do Ma ra nhão.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 296, de 16 de maio de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Nova Fm,
a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
ci da de de Ba ca bal, Esta do do Ma ra nhão.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003.–Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te – Re la tor, ad doc, Se na dor
Edson Lo bão.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º  A não-re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º  O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º  O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei Nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
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do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, 
DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te Lei:

Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art.6º ...................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da-

de de dez anos, per mi ti da a re no va ção por
igual pe río do, se cum pri das as exi gên ci as
des ta Lei e de ma is dis po si ções le ga is vi gen-
tes.” (NR)

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

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2002; 181º da Inde -
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to.

PARECER Nº 470, DE 2003

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 750, de
2002 (nº 2.136/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária Rainha da Paz
a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Coronel
Macedo, Estado de São Paulo.

Re la tor: Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha
Re la tor ad hoc: Se na dor Hé lio Cos ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta co mis são o Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 750, de 2002 (nº 2.136, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ra i nha da Paz a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Co -
ro nel Ma ce do, Esta do de São Pa u lo.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 81, de 29 de ja ne i ro de
2002, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.
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II – Aná li se

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

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra-
ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39 de 1º
de ju lho de 1992 (RSF nº 3 9/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -

fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 750, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597 , de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art.62 da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te po de rá ser fe i to por meio de emen da
de re da ção, con for me apre sen ta mos ao fi nal des te
pa re cer.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 750, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Ra i nha da Paz a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Co ro nel Ma ce do, Esta -
do de São Pa u lo, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, com a
se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 750, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 81, de 29 de ja ne i ro de
2002, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá-
ria Ra i nha da Paz, a exe cu tar, pelo pra zo de 
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de
de Co ro nel Ma ce do, Esta do de São Pa u lo.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Osmar
Dias , Pre si den te – Hé lio Cos ta , Re la tor ad hoc –
Fá ti ma Cle i de – Ide li Sal vat ti – Du ci o mar Cos ta –
Ael ton Fre i tas – Eu rí pe des Ca mar go _ Pa pa léo
Paes _ Hé lio Cos ta – Íris de Ara ú jo – Sér gio Ca bral
_ Mão San ta _ De mós te nes Tor res _ Le o mar Qu in-
ta ni lha – José Agri pi no _ Mar co Ma ci el _ Le o nel
Pa van – Re gi nal do Du ar te – Arthur Vir gí lio _ Alme -
i da Lima – Mo za ril do Ca val can te.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 750, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Ra i nha da Paz a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Co ro nel Ma ce do, Esta do de
São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 81, de 29 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ra i nha da Paz, a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Co -
ro nel Ma ce do, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

 Sala da Co mis são 6 de maio de 2003.  – Osmar
Dias, Pre si den te. –         ,Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-
so Na ci o nal:
....................................................................................

XII  – apre ci ar os atos de con ces são e re no va-
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

 Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as emis so ras de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Institui o Código Brasileiro de
Telecomunicações.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Complementa e modifica a Lei nº
4.117(*), de 27 de agosto de 1962.

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Aprova Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão.

....................................................................................
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LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária e dá outras providências.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar
à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a
redação, a alteração e a consolidação das
leis, conforme determina o parágrafo
único do art. 59 da Constituição Federal, e
estabelece normas para a consolidação
dos atos normativos que menciona.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002.

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

....................................................................................
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº

9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º .................................................

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da-
de de dez anos, per mi ti da a re no va ção por
igual pe río do, se cum pri das as exi gên ci as
des ta Lei e de ma is dis po si ções le ga is vi gen-
tes.” (NR)

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

PARECER Nº 471, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 6, de
2003 (nº 2.127/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Se a ra – ACS a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Vár zea da Pal ma, Esta -
do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Edu ar do Aze re do

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 6, de 2003 (nº 2.127, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni ta ria Se a ra – ACS a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Vár -
zea da Pal ma, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 79, de 29 de ja ne i ro de
2002, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

11670 Sá ba do  17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL254     



II – Aná li se

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

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é nor ma li za da pelo Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra-
ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 12
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -

fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 6, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das for -
ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art.6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 6, de 2003, não evi den ci ou
vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do re -
pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de, ju -
ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela apro -
va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Se a ra – ACS  a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Vár zea da Pal ma, Esta do de
Mi nas Ge ra is, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis-
la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se -
guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 6, de 2003, a se guin-
te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re -
fe re a Por ta ria nº 79, de 29 de ja ne i ro de
2002, que au to ri za a Asso ci a ção Co mum ta ria
Se a ra – ACS, a exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Vár zea
da Pal ma, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Sala da Co mis são, Osmar Dias, Pre si den te –
Edu ar do Aze ve do, Re la tor – Fá ti ma Cle i de – Ide li
Sal vat ti – Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas – Eu rí-
pe des Ca mar go – Pa pa léo Paes – Hé lio Cos ta –
Íris de Ara ú jo – Sér gio Ca bral – Mão San ta – De -
mós te nes Tor res – Le o mar Qu in ta ni lha – José
Agri pi no – Mar co Ma ci el – Le o nel Pa van – Re gi nal-
do Du ar te – Arthur Vir gí lio – Alme i da Lima – Mo za-
ril do Ca val can ti.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 6, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Se a ra - ACS a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Vár zea da Pal ma, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 79, de 29 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Se a ra – ACS, a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de
Vár zea da Pal ma, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. _ Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Edu ar do Aze re do,
Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
 FEDERATIVA DO BRASIL

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII - apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPITULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º  A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º  O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º  O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º  O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117(*), de 27 de agos to de 1962.

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

DECRETO Nº  52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
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Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar
à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, 
DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

....................................................................................
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº

9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º  ...............................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da-

de de dez anos, per mi ti da a re no va ção por
igual pe río do, se cum pri das as exi gên ci as
des ta Lei e de ma is dis po si ções le ga is vi gen-
tes.” (NR)

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

PARECER Nº 472, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 17, de
2003 (nº 2.066/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Cam-
po Re don do/RN a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Cam po Re don do, Esta do do Rio Gran de
do Nor te.

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

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 17, de 2003 (nº 2.066, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Cam po Re don do
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Cam po Re don do, Esta do do Rio Gran de do
Nor te.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 787, de 14 de de zem-
bro de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de
ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do
com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

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

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra-
ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 1º
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 17, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das for -
ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597 , de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art.62 da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 17, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Rá dio
Co mu ni tá ria de Cam po Re don do a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cam po Re -
don do, Esta do do Rio Gran de do Nor te, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 01 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 17, de 2003, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 787, de 14 de de zem bro
de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção Rá dio
Co mu ni tá ria de Cam po Re don do a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex-
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria, na ci da de de Cam po Re don do, Esta do
do Rio Gran de do Nor te.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Ga ri bal di Alves Fi lho, Re la tor –
Fá ti ma Cle i de – Ide li Sal vat ti – Du ci o mar Cos ta –
Ael ton Fre i tas – Eu rí pe des Ca mar go – Pa pa léo
Paes – Hé lio Cos ta – Iris de Ara ú jo – Sér gio Ca bral
– Mão San ta – De mós te nes Tor res – Le o mar Qu in-
ta ni lha – José Agri pi no – Mar co Ma ci el – Le o nel
Pa van – Re gi nal do Du ar te – Arthur Vir gí lio – Alme -
i da Lima – Mo za ril do Ca val can ti.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 17, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Cam po Re-
don do a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Cam po Re don-
do, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 787, de 14 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Cam po Re don do
a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
ci da de de Cam po Re don do, Esta do do Rio Gran de do 
Nor te.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2003.  - Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te − Se na dor Ga ri bal de
Alves Dias, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, §§ 2º e 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não-re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117(*), de 27 de agos to de 1962.

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
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Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar
à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te lei:

Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ..................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da-

de de dez anos, per mi ti da a re no va ção por
igual pe río do, se cum pri das as exi gên ci as

des ta lei e de ma is dis po si ções le ga is vi gen-
tes.” (NR)

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

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2002; 181º da Inde -
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to.

PARECER Nº 473, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 58, de
2003 (nº 1.961/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Lapa − ACLA, a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Amé lia Ro dri gues,
Esta do da Ba hia.

Re la tor: Se na dor Val mir Ama ral
Re la tor ad hoc: Se na dor Hé lio Cos ta

I − Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 58, de 2003 (nº 1.961, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Lapa − ACLA, a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Amé lia Ro dri gues, Esta do da Ba hia.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 18, de 8 de fe ve re i ro de
2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa-
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vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

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

O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria en con tra
dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i-
ro de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 1º
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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

A pro po si ção, ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Sob o as pec to de téc ni ca le-
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 58, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das for -
ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te po de rá ser efe tu a do por meio de
emen da de re da ção, que pro po mos ao fi nal.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 58, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Lapa − ACLA, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Amé lia Ro dri gues, Esta do
da Ba hia, na for ma do pro je to de de cre to le gis la ti vo
ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te
emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 − CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 58, de 2003, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 18, de 8 de fe ve re i ro de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá-
ria Lapa − ACLA, a exe cu tar, pelo pra zo de
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de
de Amé lia Ro dri gues, Esta do da Ba hia.

Sala da Co mis são, 6 de maio de 2002. −
Osmar Dias , Pre si den te − Val mir Ama ral, Re la tor
− Hé lio Cos ta, Re la tor ad hoc. – Fá ti ma Cle i de –
Ide li Sal vat ti – Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas – 
Eu rí pe des Ca mar go – Pa pa léo Paes Hé lio Cos ta
– Íris de Ara ú jo – Ser gio Ca bral – Mão San ta –
De mós te nes Tor res – Le o mar Qu in ta ni lha –
José Agri pi no –Mar co Ma ci el – Le o nel Pa van –
Re gi nal do Du ar te – Arthur Vir gí lio – Alme i da
Lima – Mo zarl do Ca val can ti.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 058, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Lapa, ACLA a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Amé lia Ro dri gues, Esta do da
Ba hia.

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

Por ta ria nº 18, de 8 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Lapa, ACLA, a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de
Amé lia Ro dri gues, Esta do da Ba hia.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são,    de abril de 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor Hé lio Cos ta, Re -
la tor ad hoc.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con-

gres so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não-re no va ção da con ces são ou per-
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres-
so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967 

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117(*), de 27 de agos to de 1962.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11.12.2002)
....................................................................................
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DECRETO Nº 2.615, 
DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

O Pre si den te da Re pú bli ca Faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te Lei:

Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º. ................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da-

de de dez anos, per mi ti da a re no va ção por
igual pe río do, se cum pri das as exi gên ci as
des ta Lei e de ma is dis po si ções le ga is vi gen-
tes.” (NR)

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

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2002; 181º da Inde -
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos
de De cre to Le gis la ti vo nºs 270 a 289, de 2003, que
aca bam de ser li dos, tra mi ta rão com pra zo de ter mi na-
do de qua ren ta e cin co dias, de acor do com o art. 223, 
§ 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A Pre si dên cia co mu ni ca ain da ao Ple ná rio que, 
nos ter mos do Pa re cer nº 34, de 2003, da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, apro va do pelo
Ple ná rio em 25 de mar ço úl ti mo, os Pro je tos li dos
se rão apre ci a dos ter mi na ti va men te pela Co mis são
de Edu ca ção, onde po de rão re ce ber emen das pelo
pra zo úni co de cin co dias úte is, nos ter mos do art.
122, II, “b”, com bi na do com o art. 375, I, am bos do
Re gi men to Inter no.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor João Ca pi be ri be.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 355, DE 2003

Se nhor Pre si den te,

Re que i ro, nos ter mos do art. 160 do Re gi men-
to Inter no, que o tem po des ti na do aos ora do res da
Hora do Expe di en te da Ses são Ordi ná ria do dia 4
de ju nho de 2003, seja des ti na do a co me mo rar o
Dia Mun di al do Meio-Ambi en te.

Sala das Ses sões, 16 de maio de 2003. – Se-
na dor Siba Ma cha do – Eu ri pe des Ca mar go –
Serys Slhes sa ren ko – Ge ral do Mes qui ta – Tião
Viana.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
O re que ri men to lido será pu bli ca do e in clu í do em
Ordem do Dia opor tu na men te.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor João Ca pi be-
ri be.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 356, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos dos ar ti gos 216 e 217 do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro as se guin tes in -
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for ma ções ao Exmo Sr. Mi nis tro da Fa zen da, Anto nio
Pa loc ci Fi lho:

1. Qual a jus ti fi ca ti va para a im po si ção dos li-
mi tes de com pras e de ma is exi gên ci as con ti das na
Por ta ria nº 21, re la ti va à Área de Li vre Co mér cio de
Ma ca pá e San ta na.

2. Se exis tem ter mos de com pa ra ção en tre es -
sas im po si ções e as apli ca das a ou tras áre as fran-
cas; caso po si ti vo, qua is os pa drões ado ta dos nes-
ses ca sos.

3. Se o Mi nis té rio pre ten de pro ce der a uma re -
vi são da Por ta ria e, caso ne ga ti vo, qua is as ra zões
para isso.

4. Qual o va lor to tal das im por ta ções que a
Área de Li vre Co mér cio de Ma ca pá e San ta na está
au to ri za da a fa zer anu al men te.

5. Qual o mo vi men to de im por ta ções fe i to pela
Área de Li vre Co mér cio de Ma ca pá e San ta na, anu -
al men te, des de 1998.

6. Se exis te al gu ma es ti ma ti va a res pe i to do
va lor in ter na li za do, le gal ou ile gal men te, nos úl ti mos
anos, na re gião de Foz do Igua çu, Pa ra ná. Em caso
po si ti vo, qua is são es ses va lo res.

Jus ti fi ca ção

A Por ta ria nº 21 im pôs às com pras fe i tas na
Área de Li vre Co mér cio de Ma ca pá e San ta na, no
Esta do do Ama pá, li mi tes que sur pre en de ram os
agen tes eco nô mi cos que tra ba lham na re gião. Esses
li mi tes não se com pa ti bi li zam com as ne ces si da des
da Área de Li vre Co mér cio, nem aten dem a seus ob -
je ti vos.

Com efe i to, a Área de Li vre Co mér cio de Ma-
ca pá e San ta na foi cri a da para pro mo ver o de sen-
vol vi men to re gi o nal. Aten de a uma área de ex tre mas
ca rên ci as, que pelo in cre men to das re la ções co mer-
ci a is po de ria me lho rar suas con di ções eco nô mi cas.
Tra ta-se, em qual quer hi pó te se, de um mo vi men to
pe que no, em es pe ci al se com pa ra do ao re gis tra do
em ou tras re giões do País, por meio de im por ta ções
le ga is ou ile ga is.

Obser ve-se que os be ne fí ci os que se au fe ri-
ri am des sa for ma es tão na con tra-cor ren te da glo -
ba li za ção, já que esta im pli ca ten dên cia cons tan te
de re du ção das bar re i ras al fan de gá ri as. Por esse
sim ples mo vi men to, por tan to, essa e ou tras Áre as
de Li vre Co mér cio ten de ri am a se tor nar me nos
atra en tes. Como se não bas tas se, a Por ta ria nº 21 

trou xe um de ses tí mu lo adi ci o nal à ati vi da de eco-
nô mi ca na Área de Li vre Co mér cio de Ma ca pá e
San ta na. A alta do dó lar fren te ao real, pos te ri or-
men te, con tri bu iu para uma re tra ção ain da ma i or
da ati vi da de co mer ci al na re gião.

Hoje, po rém, vive-se um qua dro di fe ren te, com 
uma va lo ri za ção do real, pro ces so que abre ca mi-
nho para a pos si bi li da de de re a ti va ção da Área de
Li vre Co mér cio de Ma ca pá e San ta na. Des sa for ma,
há a pos si bi li da de con cre ta de que, uma vez equa ci-
o na das as con di ções de ope ra ção da Área de Li vre
Co mér cio, ela vol te a se cons ti tu ir em efi ci en te ins-
tru men to de pro mo ção do de sen vol vi men to re gi o nal.

O que pro cu ra mos, com o pre sen te re que ri-
men to de in for ma ções, é co nhe cer as ra zões pe las
qua is, em ges tão an te ri or, o Mi nis té rio da Fa zen da
ado tou li mi tes mais es tri tos para as ope ra ções re a li-
za das na Área de Li vre Co mér cio de Ma ca pá e San -
ta na, as sim como a pos si bi li da de de que se pro gra-
me um novo for ma to de atu a ção no fu tu ro.

Sala Ses sões, 16 de maio de 2003. – Se na dor
João Ca pi be ri be.

PORTARIA Nº 21,
 DE 6 DE FEVEREIRO DE 1997

Alte ra os li mi tes e con di ções de ba-
ga gem de vi a jan te pro ce den te da Zona
Fran ca de Ma na us e Áre as de Li vre Co-
mér cio.

O Mi nis tro de Esta do da Fa zen da, no uso de
suas atri bu i ções e ten do em vis ta o dis pos to no art.
6º do De cre to-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, no 
art. 3º § 4º da Lei nº 7.965, de 22 de de zem bro de
1989, no art. 4º in ci so VII da Lei nº 8.210, de 19 de
ju lho de 1991 e no art. 4º in ci so VII da Lei nº 8.256,
de 25 de no vem bro de 1991, com bi na do com o art.
11 § 2º da Lei nº 8.387, de 30 de de zem bro de
1991, re sol ve:

Art. 1º Os bens con ce i tu a dos como ba ga gem
de vi a jan te pro ce den te de Ma na us, de que tra ta a
alí nea d, do item I da Por ta ria MF nº 805, de 21 de
de zem bro de 1977, al te ra da pela Por ta ria MF nº
786, de 22 de agos to de 1991, as sim como aque les
pro ce den tes das Áre as de Li vre Co mér cio de Ta ba-
tin ga/AM, Gu a ja rá-Mi rim/ RO e Ma ca pá–San ta na/AP,
es ta rão su je i tos aos se guin tes ter mos e con di ções:

11686 Sá ba do  17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL270     



I – Os li mi tes de isen ção são in di vi du a is e in-
trans fe rí ve is, ad mi ti da a soma quan do se tra tar de
ca sal;

II – Se rão tam bém con si de ra dos como ba ga-
gem os ob je tos se me lhan tes, as sim en ten di dos os
que pos su am a mes ma fun ção ou fi na li da de, até o
li mi te de três uni da des, cujo va lor uni tá rio não ul tra-
pas se US$200,00 (du zen tos dó la res dos Esta dos
Uni dos);

III – O di re i to à isen ção po de rá ser exer ci do uma 
úni ca vez a cada trin ta dias.

Art. 2º O dis pos to no ar ti go an te ri or apli ca-se,
ain da, aos pro du tos in dus tri a li za dos na Zona Fran ca
de Ma na us, que cons ti tu am ba ga gem acom pa nha da
de vi a jan te pro ce den te da que la área.

Art. 3º Fica re vo ga do o su bi tem 1.2 da Por ta ria
MF nº 805, de 21 de de zem bro de 1977.

Art. 4º  Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção. – Pe dro Sam pa io Ma lan.

(À Mesa para de ci são.)

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
O re que ri men to que aca ba de ser lido será des pa cha-
do à Mesa para de ci são.

So bre a mesa, pro pos tas de emen da à Cons ti tu-
i ção, que se rão li das pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí-
cio, Se na dor João Ca pi be ri be.

São li das as se guin tes:

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 34, DE 2003

Alte ra o in ci so I, do art. 49, da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, e acres cen tam-se os §§
1º, 2º e 3º.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, no ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex -
to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º Dê-se a se guin te re da ção ao in ci so I, do
art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acres cen tan do-se os
§§ 1º, 2º e 3º, nos se guin tes ter mos:

“Art. 49. .................................................
..............................................................

I – Re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra-
ta dos, acor dos ou atos in ter na ci o na is que

acar re tem en car gos ou com pro mis sos gra-
vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal, ex ce tu a dos
os que vi sem exe cu tar ou in ter pre tar obri ga-
ções ou di re i tos es ta be le ci dos em tra ta dos
an te ri o res, os que ajus tem a pror ro ga ção de 
tra ta dos e os que te nham na tu re za ad mi nis-
tra ti va.

§ 1º Para a exe cu ção do in ci so I do ca-
put des te ar ti go, o Con gres so Na ci o nal de-
ve rá ter co nhe ci men to pré vio dos tra ta dos,
con ven ções e atos in ter na ci o na is em ne go-
ci a ção pelo Pre si den te da Re pú bli ca.

§ 2º A apre ci a ção le gis la ti va po de rá
ser dis pen sa da por lei que au to ri ze o Exe cu-
ti vo a fir mar atos in ter na ci o na is so bre tema
dis cri mi na do na lei.

§ 3º O Con gres so Na ci o nal po de rá de -
ter mi nar que qual quer tra ta do in clu so nas
ex ce ções dis pos tas no in ci so 1 do ca put ve-
nha a pas sar pela apre ci a ção le gis la ti va.
(NR).”

Art. 2º Fica acres ci do ao Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as o art. 7º-A, nos se guin-
tes ter mos:

“Art. 7º-A. A dis ci pli na do art. 49, in ci so
I, re cai so bre to dos os atos in ter na ci o na is
as si na dos pela Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil, ain da que em tra mi ta ção no Con-
gres so Na ci o nal.”

Art. 3º Esta Emen da à Cons ti tu i ção en tra em ri -
gor na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O tex to cons ti tu ci o nal é am bí guo no que con cer-
ne a qua is atos in ter na ci o na is de vem ou não pas sar
pela apre ci a ção do Par la men to. A so lu ção en con tra-
da pela ju ris pru dên cia não pa re ce ser a mais ade qua-
da à di nâ mi ca das re la ções in ter na ci o na is bra si le i ras,
ca rac te ri za da pela den si fi ca ção dos elos co mer ci a is
e po lí ti cos. E pre ci so, pois, en con trar so lu ção que va -
lo ri ze o pa pel do Con gres so na apre ci a ção de atos in -
ter na ci o na is e, des tar te, na po lí ti ca ex ter na, mas que
não so bre car re gue sua pa u ta de vo ta ção ou re tar de a 
so lu ção de fi ni ti va acer ca dos mes mos, de for ma a tor -
nar o Bra sil ina dim plen te com re la ção às obri ga ções
in ter na ci o na is pre vi a men te acor da das. Mo der na men-
te, a sim ples as si na tu ra de ato in ter na ci o nal é con si-

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  17 11687    271ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



de ra da como in dí cio cla ro de von ta de po lí ti ca para o
de fi ni ti vo com pro me ti men to es ta tal e, por con se guin-
te, obri ga a Par te a ob ser var de boa-fé seus ter mos,
bem como a não frus trar seu ob je to. Por tan to, a as si-
na tu ra com por ta em si o com pro mis so de que o País
ve nha a de fi nir de for ma cé le re sua re la ção fi nal para
com o ato in ter na ci o nal em ques tão, em face das ex -
pec ta ti vas cri a das pela ne go ci a ção e as si na tu ra das
obri ga ções.

Se gun do da dos da Di vi são de Atos Inter na ci o-
na is do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, so mam
62 atos os bi la te ra is pen den tes de apro va ção pelo
Le gis la ti vo, os mais an ti gos da tan do de 1994, e 64
atos mul ti la te ra is, os mais an ti gos da tan do de 1991,
evi dên cia de que a pro ces su a lís ti ca de apre ci a ção
de atos in ter na ci o na is pelo Par la men to en con tra-se
de fa sa da em re la ção à prá ti ca in ter na ci o nal e às ne -
ces si da des da Na ção.

Para o pre cla ro Con sul tor Ju rí di co do Mi nis té-
rio das Re la ções Exte ri o res, Anto nio Pa u lo Ca cha-
puz de Me de i ros, a re da ção cons ti tu ci o nal frus trou
as ex pec ta ti vas da co mu ni da de ju rí di ca de que a
apre ci a ção le gis la ti va de atos in ter na ci o na is fos se
mo der ni za da no Bra sil, de for ma a não ape nas tor -
ná-la mais cé le re, mas a va lo ri zar o pa pel do Par la-
men to, até en tão con si de ra do, por mu i tos, mera ins-
tân cia chan ce la do ra da “von ta de oni po ten te do Exe -
cu ti vo”.

A ex tin ção da obri ga ção de apre ci a ção le gis la-
ti va para atos que vi sem exe cu tar ou in ter pre tar
obri ga ções ou di re i tos es ta be le ci dos em tra ta dos
an te ri o res, que ajus tem a pror ro ga ção de tra ta dos
ou que te nham na tu re za ad mi nis tra ti va, não fere a
com pe tên cia do Par la men to de su per vi si o nar os
atos do Exe cu ti vo re fe ren tes à po lí ti ca ex ter na, por -
quan to se tra tam de ajus tes a obri ga ções pre vi a-
men te acor da das, sem que tra gam al te ra ções sig ni-
fi ca ti vas aos ter mos já con sen su a dos.

Ana lis tas per ce bem no pro ta go nis mo do
Con gres so na po lí ti ca ex te ri or dos Esta dos Uni dos
uma evi dên cia a mais da po de ro sa for ça de mo crá-
ti ca da que le país, a qual vin cu la o Esta do, em to-
das as suas ma ni fes ta ções, in clu si ve ex te ri o res, à
von ta de so be ra na do povo. Para que o Con gres so
ve nha a ter ma i or in te ra ção nos as sun tos de po lí ti-
ca ex ter na e com vis tas a evi tar epi só di os como a
as si na tu ra do Acor do de Sal va guar das Tec no ló gi-
cas en tre o Bra sil e os Esta dos Uni dos, acer ca da
uti li za ção da Base de Alcân ta ra para lan ça men to
de sa té li tes, cu jos ter mos, ex tre ma men te con tro-
ver sos, fi ze ram com que o mes mo “pa ras se” na

Câ ma ra dos De pu ta dos, é pre ci so cri ar ma i or si-
ner gia en tre os Po de res na con du ção da po lí ti ca
ex ter na. Para tan to, faz-se ne ces sá rio que o Par la-
men to es te ja ci en te, de ma ne i ra pré via, acer ca
dos ter mos em que os acor dos in ter na ci o na is es-
tão sen do pac tu a dos, com vis tas a pro mo ver a
“eco no mia pro ces su al” da aná li se dos atos pelo
Par la men to e a evi tar even tu al re ne go ci a ção de
ter mos jun to às de ma is Par tes, bem como a evi tar
o cons tran gi men to de que seja re je i ta do um acor -
do pac tu a do após ex ten sas ne go ci a ções

A prer ro ga ti va do Exe cu ti vo na con du ção da
po lí ti ca ex ter na é tão so men te a de ne go ci a ção, fi-
can do a car go do Le gis la ti vo e do Ju di ciá rio su per vi-
si o ná-la, no âm bi to es pe cí fi co de suas com pe tên ci-
as. O fir ma men to de atos in ter na ci o na is é en ten di do
pela ma i o ria dos dou tri na do res como ato com ple xo,
para o qual de pen de a con ver gên cia de von ta des do 
Exe cu ti vo e do Le gis la ti vo. Por tan to, não se pode
de du zir, ain da que na ro ti na ad mi nis tra ti va, que ao
Par la men to ca be ria pa pel de im por tân cia me nor na
con du ção da po lí ti ca ex ter na bra si le i ra.

A dis pen sa por lei de apre ci a ção le gis la ti va
para de ter mi na da sor te de atos in ter na ci o na is é
con ve ni en te nos ca sos em que es ses tra ta dos ver-
sem so bre ma té ri as cujo con te ú do é pa dro ni za do,
tam bém o sen do os tex tos, tais como aque les so bre
ex tra di ção. Essa ino va ção foi su ge ri da pelo en tão
Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral José Fran cis-
co Re zek à Assem bléia Cons ti tu in te, o qual su ge riu,
ain da, que se fi zes se cons tar no tex to des sas leis
dis po si ção que con di ci o nas se a au to ri za ção à fiel
obe diên cia aos prin cí pi os cons ti tu ci o na is e le ga is
so bre a ma té ria ob je to da re gu la ção.

Por fim, a fa cul da de de cha mar a si a apre ci a-
ção de atos in ter na ci o na is ex ce tu a dos no in ci so I do 
ca put do art. 49 da Cons ti tu i ção res guar da ao Par-
la men to a pos si bi li da de de su per vi si o nar to dos
aque les tra ta dos so bre os qua is se jam sus ci ta das
dú vi das quan to à con ve niên cia e le gi ti mi da de de
seus ter mos, ao mes mo tem po em que equi li bra a
prer ro ga ti va par la men tar com a ne ces si da de de tor -
nar ex pe di ta a pro ces su a lís ti ca de apre ci a ção de
atos in ter na ci o na is.

Sala das Ses sões, 16 de maio de 2003. – Efra-
im Mo ra is – Del cí dio Ma nu el – Ga ri bal di Alves –
Val dir Ra upp – Pa trí cia Sa bo ya Ja mes – Ro me ro
Jucá.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

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

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

CAPÍTULO I
Do Po der Le gis la ti vo

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49.(*) É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -

dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;

II – au to ri zar o Pre si den te da Re pú bli ca a de cla-
rar guer ra, a ce le brar a paz, a per mi tir que for ças es -
tran ge i ras tran si tem pelo ter ri tó rio na ci o nal ou nele
per ma ne çam tem po ra ri a men te, res sal va dos os ca-
sos pre vis tos em lei com ple men tar;

III – au to ri zar o Pre si den te e o Vice-Pre si den te
da Re pú bli ca a se au sen ta rem do País, quan do a au -
sên cia ex ce der a quin ze dias;

IV – apro var o es ta do de de fe sa e a in ter ven ção
fe de ral, au to ri zar o es ta do de sí tio, ou sus pen der
qual quer uma des sas me di das;

V – sus tar os atos nor ma ti vos do Po der Exe cu ti-
vo que exor bi tem do po der re gu la men tar ou dos li mi-
tes de de le ga ção le gis la ti va;

VI – mu dar tem po ra ri a men te sua sede;
VII – fi xar idên ti ca re mu ne ra ção para os De pu ta-

dos Fe de ra is e os Se na do res, em cada le gis la tu ra,
para a sub se qüen te, ob ser va do o que dis põem os
arts. 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

VIII – fi xar para cada exer cí cio fi nan ce i ro a re -
mu ne ra ção do Pre si den te e do Vice-Pre si den te da
Re pú bli ca e dos Mi nis tros de Esta do, ob ser va do o
que dis põem os arts. 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

IX – jul gar anu al men te as con tas pres ta das pelo
Pre si den te da Re pú bli ca e apre ci ar os re la tó ri os so -
bre a exe cu ção dos pla nos de go ver no;

X – fis ca li zar e con tro lar, di re ta men te, ou por
qual quer de suas Ca sas, os atos do Po der Exe cu ti vo,
in clu í dos os da ad mi nis tra ção in di re ta;

XI – ze lar pela pre ser va ção de sua com pe tên cia
le gis la ti va em face da atri bu i ção nor ma ti va dos ou tros
Po de res;

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

XIII – es co lher dois ter ços dos mem bros do Tri-
bu nal de Con tas da União;

XIV – apro var ini ci a ti vas do Po der Exe cu ti vo re -
fe ren tes a ati vi da des nu cle a res;

XV – au to ri zar re fe ren do e con vo car ple bis ci to;
XVI – au to ri zar, em ter ras in dí ge nas, a ex plo ra-

ção e o apro ve i ta men to de re cur sos hí dri cos e a pes -
qui sa e la vra de ri que zas mi ne ra is;

XVII – apro var, pre vi a men te, a ali e na ção ou
con ces são de ter ras pú bli cas com área su pe ri or a
dois mil e qui nhen tos hec ta res.

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 1998.
....................................................................................

ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 7º O Bra sil pro pug na rá pela for ma ção de um 
tri bu nal in ter na ci o nal dos di re i tos hu ma nos.

Se na do Fe de ral – Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988
....................................................................................

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 35, DE 2003

Acres cen ta o in ci so XII e §§ 5º e 6º
ao art. 167 da Cons ti tu i ção Fe de ral, cri an-
do re gras para a li mi ta ção de em pe nhos
e de pa ga men tos para a exe cu ção da lei
or ça men tá ria anu al.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex -
to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O art. 167 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa
a vi go rar acres ci do do in ci so XII e dos pa rá gra fos 5º e
6º, com a se guin te re da ção:

“Art. 167. ...............................................
..............................................................
XII – a li mi ta ção de em pe nhos e pa ga-

men tos sem au to ri za ção le gis la ti va es pe cí fi-
ca. (NR.)

........................................ ......................
§ 5º A au to ri za ção le gis la ti va a que se

re fe re o in ci so XII des te ar ti go será for ma li-
za da em de cre to le gis la ti vo com base em
pro pos ta de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo,
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que terá pro ces so le gis la ti vo si mi lar àque le
da lei or ça men tá ria anu al. (NR.)

§ 6º Va lo res e con di ções cla ra men te
es pe ci fi ca das para a li mi ta ção de em pe nhos
e pa ga men tos a que se re fe re o in ci so XII
des te ar ti go, para efe ti va ção me di an te de-
cre to, po de rão ser au to ri za dos no tex to da
pró pria lei or ça men tá ria anu al. (NR.)

Art. 2º Esta emen da cons ti tu ci o nal en tra em vi -
gor no pri me i ro dia do exer cí cio fi nan ce i ro sub se-
qüen te a sua apro va ção.

Jus ti fi ca ção

Esta pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal tem por 
es co po in tro du zir, no pro ces so de exe cu ção da lei or -
ça men tá ria anu al, re gras para a li mi ta ção de em pe-
nhos e de pa ga men tos.

Pro po mos a pre sen te emen da à Car ta Mag na,
de sor te a cor ri gir al gu mas ina de qua ções no re gi me
de exe cu ção or ça men tá ria exis ten te em nos so País.
A pre pon de rân cia his tó ri ca do Po der Exe cu ti vo nas
de ci sões or ça men tá ri as não nos trou xe bons re sul ta-
dos. Te mos inú me ros in ves ti men tos ina ca ba dos, pre -
ca tó ri os não pa gos, dí vi das e com pro mis sos não con -
ta bi li za dos, um flu xo de ca i xa para lá de con fu so, po lí-
ti cas pú bli cas sem a ade qua da con ti nu i da de, ní ve is
de en di vi da men to ina ce i tá ve is, pri o ri da des de fi ni das
uni la te ral men te, por bu ro cra tas não sub me ti dos ao
es cru tí nio das ur nas.

Ine xis te país no mun do de sen vol vi do que con-
cen tre o po der fi nan ce i ro tão de ci si va men te nas
mãos do Po der Exe cu ti vo. Ou o par la men ta ris mo ou
ou tras ins ti tu i ções im pe dem esse es ta do de co i sas.
Os que ado tam essa prá ti ca, tal qual o Bra sil, não
atin gi ram ade qua do grau de es ta bi li da de eco nô mi ca,
go ver nan ça e efi ciên cia no ge ren ci a men to fi nan ce i ro
nas ati vi da des fi na lís ti cas do apa re lho de es ta do.

A atu al di nâ mi ca da ges tão or ça men tá ria e fi-
nan ce i ra no Bra sil não é com pa tí vel com a de mo cra-
cia. O Le gis la ti vo de ci de para o Po der Exe cu ti vo re fa-
zer sua de ci são logo a se guir. Exis tem, na prá ti ca,
dois or ça men tos: o apro va do e o con tin gen ci a do. Isso
dá mar gem a todo tipo de ne go ci a ções lo ca li za das,
que con tri bu em para a ine fi ciên cia e a ine fi cá cia na
im ple men ta ção das po lí ti cas pú bli cas, um am bi en te
pro pí cio ao lobby e às pres sões ele i to ra is e ao des -
cré di to dos ins tru men tos de pla ne ja men to e or ça-
men to.

Pen sa mos que é tem po de to mar mos uma de ci-
são a esse res pe i to.

Sem qual quer co no ta ção par ti dá ria, mas com
ele va do sen so de res pon sa bi li da de pelo pa pel ins ti tu-
ci o nal do Po der Le gis la ti vo no pre sen te es tá gio de de -
sen vol vi men to da de mo cra cia bra si le i ra é que pro po-
mos a pre sen te al te ra ção cons ti tu ci o nal, que se fun -
da men ta em nos sa ex pe riên cia como mem bro da Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men to Pú bli co e Fis ca li-
za ção, re la tor se to ri al do Pro je to de Lei Orça men tá ria
Anu al e mem bro da Co mis são Di re to ra da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Assim, su ge ri mos aper fe i ço ar o art. 167 da Car -
ta Mag na com o de si de ra to de:

– es ta be le cer ve da ção para a li mi ta ção
de em pe nhos e pa ga men tos sem au to ri za-
ção le gis la ti va es pe cí fi ca;

– de fi nir que essa au to ri za ção le gis la ti-
va será for ma li za da em De cre to Le gis la ti vo
com base em pro pos ta de ini ci a ti va do Po -
der Exe cu ti vo, que terá pro ces so le gis la ti vo
si mi lar àque le da Lei Orça men tá ria Anu al;

– pre ce i tu ar que essa au to ri za ção le-
gis la ti va terá pro ces so le gis la ti vo si mi lar
àque le da Lei Orça men tá ria Anu al;

– de fi nir, como for ma de agi li zar e dar
se gu ran ça a esse pro ce di men to, que va lo-
res e con di ções cla ra men te es pe ci fi ca das
para a li mi ta ção de em pe nhos e pa ga men-
tos, para efe ti va ção me di an te De cre to, po-
de rão ser au to ri za dos no tex to da pró pria
Lei Orça men tá ria Anu al, em me ca nis mo si-
mi lar ao ora exis ten te para os cré di tos su-
ple men ta res.

O ob je ti vo prin ci pal des ta ini ci a ti va é re to mar
ao Po der Le gis la ti vo, como já ocor reu nas so ci e da-
des mais or ga ni za das, po der efe ti vo de de fi ni ção so -
bre a alo ca ção dos re cur sos pú bli cos. O con tin gen-
ci a men to que hoje é de fi ni do pela bu ro cra cia da
área eco nô mi ca, mu i tos dos qua is im por ta dos de
fora do se tor pú bli co para exer cer po de ro sís si mos
car gos em co mis são, pas sa rá a ser de fi ni do pelo
Con gres so Na ci o nal, por pro pos ta do Exe cu ti vo, que 
as sim emi ti rá sua ne ces sá ria opi nião so bre as pro vi-
dên ci as a se rem ado ta das.

Para os que crê em que essa seja uma ino va ção
ar ris ca da, de ve mos afir mar que nos em ba sa mos no
ins ti tu to que os nor te a me ri ca nos de no mi nam de Res-
ci si on, em fun ci o na men to por mais de três dé ca das.
Em que pe sem po si ções con trá ri as às ado ta das pe -
los EUA re cen te men te, qual de nós ou sa rá afir mar
que o go ver no ame ri ca no ad mi nis tra mal os re cur sos
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do con tri bu in te, que o país em po bre ce por ca u sa da
má ges tão fi nan ce i ra e or ça men tá ria de seu go ver no?

Por fim, fi xa mos sua vi gên cia para o pri me i ro dia
do exer cí cio fi nan ce i ro sub se qüen te a sua apro va ção,
de sor te a evi tar mo di fi ca ções de nor mas fi nan ce i ras
no de cor rer do exer cí cio, o que pro vo ca ria inú me ras
di fi cul da des. Des sa for ma, con ce de mos aos en vol vi-
dos o ne ces sá rio pra zo para adap ta ção ao novo man -
da men to que ora su ge ri mos ao País ado tar.

Pelo que aci ma dis cor re mos, acre di ta mos jus to
e opor tu no so li ci tar o apo io dos no bres co le gas Se na-
do res para apro va ção des ta Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção.

Sala das Ses sões, 16 de maio de 2003. – Se na-
dor Efra im Mo ra is,

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

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

CAPÍTULO II
Das Fi nan ças Pú bli cas

Se ção Ii
Dos Orça men tos

Art. 167*. São ve da dos:
I – o iní cio de pro gra mas ou pro je tos não in clu í-

dos na lei or ça men tá ria anu al;
II – a re a li za ção de des pe sas ou a as sun ção de

obri ga ções di re tas que ex ce dam os cré di tos or ça-
men tá ri os ou adi ci o na is;

III – a re a li za ção de ope ra ções de cré di tos que
ex ce dam o mon tan te das des pe sas de ca pi tal, res sal-
va das as au to ri za das me di an te cré di tos su ple men ta-
res ou es pe ci a is com fi na li da de pre ci sa, apro va dos
pelo Po der Le gis la ti vo por ma i o ria ab so lu ta;

IV – a vin cu la ção de re ce i ta de im pos tos a ór -
gão, fun do ou des pe sa, res sal va das a re par ti ção do
pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos a que se re fe-
rem os arts. 158 e 159, a des ti na ção de re cur sos para
as ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de e para ma nu-
ten ção e de sen vol vi men to do en si no, como de ter mi-
na do, res pec ti va men te, pe los arts. 198, § 2º, e 212, e
a pres ta ção de ga ran ti as às ope ra ções de cré di to por
an te ci pa ção de re ce i ta, pre vis tas no art. 165, § 8º, 
bem como o dis pos to no § 4º des te ar ti go;

V – a aber tu ra de cré di to su ple men tar ou es pe-
ci al sem pré via au to ri za ção le gis la ti va e sem in di ca-
ção dos re cur sos cor res pon den tes;

VI – a trans po si ção, o re ma ne ja men to ou a
trans fe rên cia de re cur sos de uma ca te go ria de pro-
gra ma ção para ou tra ou de um ór gão para ou tro, sem
pré via au to ri za ção le gis la ti va;

VII – a con ces são ou uti li za ção de cré di tos ili mi-
ta dos;

VIII – a uti li za ção, sem au to ri za ção le gis la ti va
es pe cí fi ca, de re cur sos dos or ça men tos fis ca is e da
se gu ri da de so ci al para su prir ne ces si da de ou co brir
dé fi cit de em pre sas, fun da ções e fun dos, in clu si ve
dos men ci o na dos no art. 165, § 5º;

IX – a ins ti tu i ção de fun dos de qual quer na tu re-
za, sem pré via au to ri za ção le gis la ti va ;

X – a trans fe rên cia vo lun tá ria de re cur sos e a
con ces são de em prés ti mos, in clu si ve por an te ci pa-
ção de re ce i ta, pe los Go ver nos Fe de ral e Esta du a is e
suas ins ti tu i ções fi nan ce i ras, para pa ga men to de des -
pe sas com pes so al ati vo, ina ti vo e pen si o nis ta, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os;
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XI – a uti li za ção dos re cur sos pro ve ni en tes das
con tri bu i ções so ci a is de que tra ta o art. 195, I, a, e II,
para a re a li za ção de des pe sas dis tin tas do pa ga men-
to de be ne fí ci os do re gi me ge ral de pre vi dên cia so ci al
de que tra ta o art. 201.

§ 1º Ne nhum in ves ti men to cuja exe cu ção ul tra-
pas se um exer cí cio fi nan ce i ro po de rá ser ini ci a do
sem pré via in clu são no pla no plu ri a nu al, ou sem lei
que au to ri ze a in clu são, sob pena de cri me de res pon-
sa bi li da de.

§ 2º Os cré di tos es pe ci a is e ex tra or di ná ri os te -
rão vi gên cia no exer cí cio fi nan ce i ro em que fo rem au -
to ri za dos, sal vo se o ato de au to ri za ção for pro mul ga-
do nos úl ti mos qua tro me ses da que le exer cí cio, caso
em que, re a ber tos nos li mi tes de seus sal dos, se rão
in cor po ra dos ao or ça men to do exer cí cio fi nan ce i ro
sub se qüen te.

§ 3º A aber tu ra de cré di to ex tra or di ná rio so men-
te será ad mi ti da para aten der a des pe sas im pre vi sí-
ve is e ur gen tes, como as de cor ren tes de guer ra, co -
mo ção in ter na ou ca la mi da de pú bli ca, ob ser va do o
dis pos to no art. 62.

§ 4º É per mi ti da a vin cu la ção de re ce i tas pró pri-
as ge ra das pe los im pos tos a que se re fe rem os arts.
155 e 156, e dos re cur sos de que tra tam os arts. 157,
158 e 159, I, a e b, e II, para a pres ta ção de ga ran tia
ou con tra ga ran tia à União e para pa ga men to de dé bi-
tos para com esta.
....................................................................................

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

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
As pro pos tas de emen da à Cons ti tu i ção que aca bam
de ser li das es tão su je i tas às dis po si ções es pe cí fi cas
cons tan tes dos arts. 354 e se guin tes do Re gi men to
Inter no.

As ma té ri as se rão pu bli ca das e des pa cha das à
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
So bre a mesa, pro je tos de lei do Se na do que se rão li-
dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor João 
Ca pi be ri be.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 190, DE 2003

Acres cen ta dis po si ti vo ao art. da Lei 
nº 9.615, de 24 de mar ço de 1998, de ter-
mi nan do que as en ti da des na ci o na is de
ad mi nis tra ção do des por to se jam se di a-
das no Dis tri to Fe de ral.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º O art. 13, da Lei nº 9.615, de 24 de mar ço
de 1998, pas sa a vi ger acres ci do do se guin te § 2º,
trans for man do-se o pa rá gra fo úni co em 1º:

“Art. 13. .................................................
§ 2º As en ti da des re fe ri das no in ci so III 

des te ar ti go te rão sede no Dis tri to Fe de ral.
(NR.)”

Art. 2º Fica es ta be le ci do o pra zo de cen to e oi -
ten ta dias para que as en ti da des na ci o na is de ad mi-
nis tra ção do des por to se adap tem ao dis pos to nes ta
Lei.

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

Jus ti fi ca ção

Tra ta-se de fato in con tes te a im por tân cia de que 
se re ves te a ati vi da de des por ti va no País, não ape nas
como ex pres são cul tu ral de nos so povo, mas como
ele men to de ocu pa ção do tem po li vre, do la zer, a que
to dos os ci da dãos têm di re i to, con for me es ta be le ci do
no art. 216 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Em suas di fe ren tes mo da li da des, lon ge de con -
fi gu rar ati vi da de de níve] se cun dá rio, a pra ti ca des-
por ti va re pre sen ta uma ati vi da de so ci al re le van te, de -
ven do, por isso mes mo, ser con si de ra da como de in -
te res se pú bli co. São in con tes tes a con tri bu i ção que o
es por te já con ce deu à hu ma ni da de e a im por tân cia
que pos sui para a for ma ção de cri an ças, jo vens e
adul tos. Bons es por tis tas ten dem a ser bons ci da-
dãos.

Den tro des se es pí ri to, a pre sen te ini ci a ti va ob je-
ti va de ter mi nar que as en ti da des na ci o na is de ad mi-
nis tra ção de des por to te nham sede no Dis tri to Fe de-
ral. Enten de mos que toda ati vi da de ad mi nis tra ti va de
in te res se pú bli co de ca rá ter na ci o nal, sal vo es pe ci fi ci-
da des mu i to cla ras, deve ter sede na ca pi tal da re pú-
bli ca. Nes sa com pre en são, so mos acom pa nha dos
pela re a li da de da ma i o ria dos Pa í ses.

Assim, dado seu ca rá ter na ci o nal, en ten de mos
de ver-se apli car a es ses ór gãos pro ce di men to aná lo-
go ao ado ta do para trans fe rên cia de ór gãos fe de ra is
para a ca pi tal fe de ral, pro vi dên cia que deve ser ado ta-
da o mais ra pi da men te pos sí vel. Por ques tões prá ti-
cas, es ta mos con ce den do para isso o elás ti co pra zo
de cen to e oi ten ta dias.

Esta mos con ven ci dos que a ma nu ten ção de tais
ór gãos eqüi dis tan tes de pres sões e pa i xões re gi o na is
será fun da men tal para o for ta le ci men to de sua efi ciên-
cia. Os re cen tes epi só di os que re sul ta ram na cri a ção de 
Co mis sões Par la men ta res de Inqué ri to so bre a ad mi-
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nis tra ção do fu te bol, es por te de ma i or cla mor po pu lar
em nos so País, são em ble má ti cos nes se sen ti do.

Essas são as ra zões que nos mo vem a apre sen-
tar à con si de ra ção des ta Casa a pre sen te ini ci a ti va,
so li ci tan do aos no bres pa res que lhe pres tem apo io.

Sala de Ses sões, 16 de maio de 2003. – Pa u lo
Otá vio.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 216. Cons ti tu em pa tri mô nio cul tu ral bra si le i-

ro os bens de na tu re za ma te ri al e ima te ri al, to ma dos
in di vi du al men te ou em con jun to, por ta do res de re fe-
rên cia à iden ti da de, à ação, à me mó ria dos di fe ren tes
gru pos for ma do res da so ci e da de bra si le i ra, nos qua is
se in clu em:

I – as for mas de ex pres são;
II – os mo dos de cri ar, fa zer e vi ver;
III – as cri a ções ci en tí fi cas, ar tís ti cas e tec no ló-

gi cas;
IV – as obras, ob je tos, do cu men tos, edi fi ca ções

e de ma is es pa ços des ti na dos às ma ni fes ta ções ar tís-
ti co-cul tu ra is;

V – os con jun tos ur ba nos e sí ti os de va lor his tó-
ri co, pa i sa gís ti co, ar tís ti co, ar que o ló gi co, pa le on to ló-
gi co, eco ló gi co e ci en tí fi co.

§ 1º  O Po der Pú bli co, com a co la bo ra ção da co -
mu ni da de, pro mo ve rá e pro te ge rá o pa tri mô nio cul tu-
ral bra si le i ro, por meio de in ven tá ri os, re gis tros, vi gi-
lân cia, tom ba men to e de sa pro pri a ção, e de ou tras
for mas de aca u te la men to e pre ser va ção.

§ 2º Ca bem à ad mi nis tra ção pú bli ca, na for ma
da lei, a ges tão da do cu men ta ção go ver na men tal e as 
pro vi dên ci as para fran que ar sua con sul ta a quan tos
dela ne ces si tem.

§ 3º A lei es ta be le ce rá in cen ti vos para a pro du-
ção e o co nhe ci men to de bens e va lo res cul tu ra is.

§ 4º Os da nos e ame a ças ao pa tri mô nio cul tu ral
se rão pu ni dos, na for ma da lei.

§ 5º Fi cam tom ba dos to dos os do cu men tos e os
sí ti os de ten to res de re mi nis cên ci as his tó ri cas dos an -
ti gos qui lom bos.
....................................................................................

LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998

Insti tui nor mas ge ra is so bre des por-
to e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 13. O Sis te ma Na ci o nal do Des por to tem
por fi na li da de pro mo ver e apri mo rar as prá ti cas des -
por ti vas de ren di men to.

Pa rá gra fo úni co. O Sis te ma Na ci o nal do Des-
por to con gre ga as pes so as fí si cas e ju rí di cas de di re i-
to pri va do, com ou sem fins lu cra ti vos, en car re ga das
da co or de na ção, ad mi nis tra ção, nor ma li za ção, apo io
e prá ti ca do des por to, bem como as in cum bi das da
Jus ti ça Des por ti va e, es pe ci al men te:

I – o Co mi tê Olím pi co Bra si le i ro-COB;
II – o Co mi tê Pa ra o lím pi co Bra si le i ro;
III – as en ti da des na ci o na is de ad mi nis tra ção do

des por to;
IV – as en ti da des re gi o na is de ad mi nis tra ção do

des por to;
V – as li gas re gi o na is e na ci o na is;
VI – as en ti da des de prá ti ca des por ti va fi li a das

ou não àque las re fe ri das nos in ci sos an te ri o res.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 191, DE 2003

Dis põe so bre a con ces são de in cen-
ti vos fis ca is para a re com po si ção de áre -
as de pre ser va ção per ma nen te e da re-
ser va flo res tal le gal.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os pro pri e tá ri os ru ra is, pes so as fí si cas

ou ju rí di cas, po de rão de du zir do Impos to de Ren da
de vi do às im por tân ci as apli ca das, no ano-base, na
im plan ta ção e ma nu ten ção de re flo res ta men to que se 
des ti ne à re cons ti tu i ção das áre as de pre ser va ção
per ma nen te e da re ser va flo res tal le gal de fi ni das pela 
Lei nº 4.771, de 15 de se tem bro de 1965.

Art. 2º As de du ções pre vis tas no ar ti go an te ri or
in clu i rão os cus tos de im plan ta ção do re flo res ta men-
to, bem como os de ma nu ten ção dos po vo a men tos
flo res ta is nos três anos se guin tes, de acor do com pro -
je to apro va do pelo ór gão am bi en tal com pe ten te.

Art. 3º O ór gão am bi en tal fe de ral de fi ni rá anu al-
men te os va lo res uni tá ri os cor res pon den tes aos cus -
tos re fe ri dos no art. 2º des ta Lei, ca ben do aos ór gãos
am bi en ta is es ta du a is, com base nes ses cus tos e
após a ne ces sá ria fis ca li za ção, ex pe dir os cer ti fi ca-
dos que ates tem os va lo res efe ti va men te apli ca dos,
em cada ano-base, pe los pro pri e tá ri os ru ra is.
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Art. 4º O va lor anu al das de du ções pre vis tas
nes ta Lei não po de rá ser su pe ri or a vin te por cen to do
Impos to de Ren da de vi do.

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

Jus ti fi ca ção

A ex plo ra ção pre da tó ria dos re cur sos flo res ta is,
que se cu lar men te tem ca rac te ri za do o pro ces so de
ocu pa ção do ter ri tó rio bra si le i ro, le vou a um vir tu al
de sa pa re ci men to da co ber tu ra ve ge tal nas re giões
Su des te, Sul e Nor des te. Embo ra a ca u sa pre pon de-
ran te des se pro ces so te nha sido o avan ço da fron te i ra
agrí co la, pa pel im por tan te foi de sem pe nha do pelo
vas to con su mo de ma de i ra para fins ener gé ti cos (le -
nha e car vão ve ge tal) e pro ces sa men to in dus tri al.

Um dos ca mi nhos que o Esta do bra si le i ro bus -
cou para so lu ci o nar esse pro ble ma foi a ado ção de
nor mas le ga is des ti na das a dis ci pli nar a ex plo ra ção
de flo res tas, onde se des ta ca a Lei nº 4.771, de 15 de
se tem bro de 1965 (Có di go Flo res tal), que, den tre ou -
tras dis po si ções, pro i biu o cor te raso de flo res tas, ins -
ti tu iu as áre as de pre ser va ção per ma nen te e de re-
ser va le gal, bem como o ma ne jo flo res tal sus ten tá vel,
e cri ou o ins ti tu to da re po si ção flo res tal obri ga tó ria.

Ape sar de avan ços ine gá ve is no con tro le do
des ma ta men to, pois na au sên cia des sas nor mas ele
se ria ain da mais gra ve, é for ço so re co nhe cer que o
pro ces so de des ma ta men to não foi es tan ca do, prin ci-
pal men te pela vir tu al ine xis tên cia de es tru tu ras efi ci-
en tes de fis ca li za ção, pro ble ma que se tor na par ti cu-
lar men te agu do na Ama zô nia Le gal, pela imen si dão
do ter ri tó rio.

O con su mo de ma de i ra, dis tri bu í do por um uni -
ver so imen so de agen tes eco nô mi cos, tor na qua se
im pos sí vel a afe ri ção do cum pri men to da nor ma re fe-
ren te à re po si ção flo res tal. Assim, a fis ca li za ção com
res pe i to a esse re flo res ta men to obri ga tó rio aca ba
con cen tran do-se ape nas nos gran des con su mi do res.
Há que se con si de rar, ain da, que par ce la mu i to ele va-
da des se su pri men to de ma té ria-pri ma é de na tu re za
clan des ti na, em re la ção ao qual, evi den te men te, não
é fe i ta a re po si ção.

To das es sas gra ves de fi ciên ci as in di cam que as
nor mas le ga is de na tu re za co er ci ti va, em bo ra es sen-
ci a is, es tão su je i tas a sé ri as li mi ta ções prá ti cas. Ao
mes mo tem po, de mons tram, de for ma ine quí vo ca, a
im por tân cia do em pre go de ins tru men tos eco nô mi-
cos, ca pa zes de cons ti tu ir me ca nis mos efe ti vos de in -
cen ti vo ao cum pri men to dos di plo mas le ga is re fe ren-
tes à re po si ção flo res tal. Cre mos que os in cen ti vos de 

na tu re za tri bu tá ria, tais como os pro pos tos nes te pro -
je to de lei, po dem re pre sen tar um mar co ini ci al im por-
tan te na su pe ra ção dos pro ble mas en vol vi dos nes sa
re po si ção.

No caso da Ama zô nia, o des ma ta men to in ten si-
fi cou-se a par tir do iní cio dos anos 70, como re sul ta do
do es for ço des ti na do a in te grar ra pi da men te aque la
vas ta re gião à eco no mia bra si le i ra.

Pelo ex pos to, es pe ra mos con tar com o apo io
dos no bres co le gas para apro va ção des ta ini ci a ti va.

Sala das Ses sões, 16 de maio de 2003. – Se na-
dor Val dir Ra upp.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 4.771, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965

Insti tui o novo Có di go Flo res tal.

Art. 2º Con si de ram-se de pre ser va ção per ma-
nen te, pelo só efe i to des ta Lei, as flo res tas e de ma is
for mas de ve ge ta ção na tu ral si tu a das:

a) ao lon go dos rios ou de qual quer cur so
d’água des de o seu ní vel mais alto em fa i xa mar gi nal
cuja lar gu ra mí ni ma será: (Re da ção dada pela Lei  nº
7.803 de 18-7-1989)

1 – de 30 (trin ta) me tros para os cur sos d’água
de me nos de 10 (dez) me tros de lar gu ra; (Re da ção
dada pela Lei nº 7.803 de 18-7-1989)

2 – de 50 (cin qüen ta) me tros para os cur sos
d’água que te nham de 10 (dez) a 50 (cin qüen ta) me -
tros de lar gu ra; (Re da ção dada pela Lei nº 7.803 de
18-7-1989)

3 – de 100 (cem) me tros para os cur sos d’água
que te nham de 50 (cin qüen ta) a 200 (du zen tos) me -
tros de lar gu ra; (Re da ção dada pela Lei nº 7.803 de
18-7-1989)

4 – de 200 (du zen tos) me tros para os cur sos
d’água que te nham de 200 (du zen tos) a 600 (se is cen-
tos) me tros de lar gu ra; (Nú me ro acres cen ta do pela
Lei nº 7.511, de 7-7-1986 e al te ra do pela Lei nº 7.803
de 18-7-1989)

5 – de 500 (qui nhen tos) me tros para os cur sos
d’água que te nham lar gu ra su pe ri or:

a) 600 (se is cen tos) me tros; (Nú me ro acres cen-
ta do pela Lei nº 7.511, de 7-7-1986 e al te ra do pela Lei 
nº 7.803 de 18-7-1989)

b) ao re dor das la go as, la gos ou re ser va tó ri os
d’água na tu ra is ou ar ti fi ci a is;

c) nas nas cen tes, ain da que in ter mi ten tes e nos
cha ma dos “olhos d’água”, qual quer que seja a sua si -
tu a ção to po grá fi ca, num raio mí ni mo de 50 (cin qüen-
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ta) me tros de lar gu ra; (Re da ção dada pela Lei nº
7.803 de 18-7-1989)

d) no topo de mor ros, mon tes, mon ta nhas e ser -
ras;

e) nas en cos tas ou par tes des tas, com de cli vi-
da de su pe ri or a 45º, equi va len te a 100% na li nha de
ma i or de cli ve;

f) nas res tin gas, como fi xa do ras de du nas ou es -
ta bi li za do ras de man gues;

g) nas bor das dos ta bu le i ros ou cha pa das, a
par tir da li nha de rup tu ra do re le vo, em fa i xa nun ca in -
fe ri or a 100 (cem) me tros em pro je ções ho ri zon ta is;
(Re da ção dada pela Lei nº 7.803 de 18-7-1989)

h) em al ti tu de su pe ri or a 1.800 (mil e oi to cen tos)
me tros, qual quer que seja a ve ge ta ção. (Re da ção
dada pela Lei nº 7.803 de 18-7-1989)

i) Alí nea acres cen ta da pela Lei nº 6.535, de
15-6-1978 e im pli ci ta men te su pri mi da quan do da re -
da ção dada pela Lei nº 7.803 de 18-7-1989)

Pa rá gra fo úni co. No caso de áre as ur ba nas, as -
sim en ten di das as com pre en di das nos pe rí me tros ur -
ba nos de fi ni dos por lei mu ni ci pal, e nas re giões me -
tro po li ta nas e aglo me ra ções ur ba nas, em todo o ter ri-
tó rio abran gi do, ober var-se-á o dis pos to nos res pec ti-
vos pla nos di re to res e leis de uso do solo, res pe i ta dos
os prin cí pi os e li mi tes a que se re fe re este ar ti go. (Pa -
rá gra fo acres cen ta do pela Lei nº 7.803 de 18-7-1989)

(Às Co mis sões de Assun tos So ci a is e
de Assun tos Eco nô mi cos, ca ben do à úl ti ma
a de ci são ter mi na ti va).

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Os pro je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co -
mis sões com pe ten tes.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Esgo tou-se on tem o pra zo pre vis to no art. 91, § 3º, do
Re gi men to Inter no, sem que te nha sido in ter pos to re -
cur so, no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná rio, das
se guin tes ma té ri as:

- Pro je to de Lei do Se na do nº 90, de 1999, de
au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que dis põe so bre
a re pro du ção as sis ti da; e

- Pro je to de Lei do Se na do nº 395, de 1999, de 
au to ria do Se na dor Ma gui to Vi le la, que dis põe so bre
a con ces são de des con to para os mú si cos es tu dan-
tes ou pro fis si o na is no va lor do in gres so em es pe tá-
cu los mu si ca is e dá ou tras pro vi dên ci as.

Ten do sido apre ci a dos ter mi na ti va men te pe las
Co mis sões de Assun tos So ci a is e de Assun tos Eco -
nô mi cos, res pec ti va men te, o Pro je to de Lei do Se na-
do nº 90, de 1999, apro va do, vai à Câ ma ra dos De pu-

ta dos, e o de nº 395, de 1999, re je i ta do, vai ao Arqui -
vo.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu o
Re cur so nº 9, de 2003, in ter pos to no pra zo re gi men-
tal no sen ti do de que seja sub me ti do ao Ple ná rio o
Pro je to de Lei do Se na do nº 247, de 2000, de au to-
ria do Se na dor Jef fer son Pé res, que al te ra os ar ti gos
do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro de 1941, Có -
di go de Pro ces so Pe nal.

A ma té ria fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co
dias úte is para re ce bi men to de emen das, de acor do
com o dis pos to no art. 235, II, “c”, do Re gi men to Inter -
no.

É o se guin te o re cur so re ce bi do:

RECURSO Nº 9, DE 2003

Re que re mos, nos ter mos do art. 91, §§ 3º e 4º,
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, seja sub -
me ti do a apre ci a ção do ple ná rio o PLS 247 de 2000,
de au to ria do Se na dor Jef fer son Pé res, que al te ra os
arts. do De cre to nº 3.689, de 3 de ou tu bro de 1941,
Có di go de Pro ces so Pe nal.

Sala das ses sões,  de de 2003. – Ro meu Tuma
– João Ba tis ta Mota – Gil ber to Mes tri nho – Au gus-
to Bo te lho – He rá cli to for tes – Osmar Dias – Anto -
nio Car los Va la da res – Pa u lo Paim.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Foi en ca mi nha do à pu bli ca ção o Pa re cer nº 430, de
2003, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, que
con clui pela pre ju di ci a li da de do Pro je to de Lei do
Se na do nº 249, de 2002 - Com ple men tar, de au to ria
dos Se na do res Pa u lo Har tung e Ri car do San tos, que
al te ra dis po si ti vos da Lei Com ple men tar nº 87, de 13
de se tem bro de 1996, que dis põe so bre im pos to dos
Esta dos e do Dis tri to Fe de ral so bre as ope ra ções re -
la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri as e so bre pres ta-
ções de ser vi ços de trans por te in te res ta du al e in ter-
mu ni ci pal e de co mu ni ca ção, e dá ou tras pro vi dên ci-
as, com a re da ção que lhe deu a Lei Com ple men tar nº 
102, de 11 de ju lho de 2000.

A ma té ria será in clu í da em Ordem do Dia opor -
tu na men te, a fim de ser de cla ra da pre ju di ca da, nos
ter mos do § 1º, do art. 334 da Lei Inter na.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
A Pre si dên cia re ce beu o Ofí cio nº 22, de 2003, da
Co mis são de Edu ca ção, co mu ni can do a apro va ção
em ca rá ter ter mi na ti vo dos Pro je tos de De cre to Le gis-
la ti vo nºs 586, 612, 644 e 680, de 2002.
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Nos ter mos do art. 91, § 3º, do Re gi men to Inter -
no, com bi na do com o Pa re cer nº 34, de 2003, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, apro va-
do pelo Ple ná rio em 25 de mar ço de 2003, fica aber to
o pra zo de cin co dias úte is para in ter po si ção de re cur-
so, por um dé ci mo da com po si ção da Casa, para que
as ma té ri as se jam apre ci a das pelo Ple ná rio.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
A Pre si dên cia re ce beu o Ofí cio nº 25, de 2003, da
Co mis são de Edu ca ção, co mu ni can do a apro va ção
em ca rá ter ter mi na ti vo dos Pro je tos de De cre to Le gis-
la ti vo nºs 293, 478, 500, 542, 545, 585, 590, 598, 604,
608, 616, 618, 621, 625, 637, 649, 650, 676, 677, 679, 
681, 686, 695, 698, 700, 702, 714, 715, 716, 719, 731, 
732, 735 e 750, de 2002; 6, 17 e 58, de 2003.

Nos ter mos do art. 91, § 3º, do Re gi men to Inter -
no, com bi na do com o Pa re cer nº 34, de 2003, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, apro va-
do pelo Ple ná rio em 25 de mar ço de 2003, fica aber to
o pra zo de cin co dias úte is para in ter po si ção de re cur-
so, por um dé ci mo da com po si ção da Casa, para que
as ma té ri as se jam apre ci a das pelo Ple ná rio.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Foi en ca mi nha do à pu bli ca ção o Pa re cer nº 431, de
2003, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia, con clu in do fa vo ra vel men te ao Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 23, de 2002 (nº 3.881/2000, na Casa
de ori gem), que acres cen ta in ci so ao art. 30 da Lei
8.906, de 4 de ju lho de 1994, que dis põe so bre o
Esta tu to da Advo ca cia e a Ordem dos Advo ga dos do
Bra sil – OAB.

A ma té ria fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co
dias úte is a fim de re ce ber emen das, nos ter mos do
art. 235, II, “d”, do Re gi men to Inter no.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Foi en ca mi nha do à pu bli ca ção o Pa re cer nº 432, de
2003, da Co mis são de Edu ca ção, con clu in do fa vo ra-
vel men te ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 3, de 2003
(nº 1.728/99, na Casa de ori gem), que de no mi na “Ae -
ro por to de Par na í ba – Pre fe i to Dr. João Sil va Fi lho”  o
ae ro por to lo ca li za do na Ci da de de Par na í ba, Esta do
do Pi a uí.

A ma té ria fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co
dias úte is a fim de re ce ber emen das, nos ter mos do
art. 235, II, alí nea “d”, do Re gi men to Inter no.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Pas sa-se à lis ta de ora do res.

Há ora do res ins cri tos.
Con ce do a pa la vra ao pri me i ro ora dor ins cri to,

Se na dor Pa u lo Octá vio.

V. Exª dis põe de vin te mi nu tos para o seu pro -
nun ci a men to, Se na dor.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Srª
Pre si den te, Se na do ra Serys Slhes sa ren ko, Srªs e
Srs. Se na do res, que ro, ini ci al men te, co men tar ma té-
ria pu bli ca da no Jor nal do Bra sil de hoje que di vul ga
re sul ta do de pes qui sa re a li za da pelo Insti tu to Soma,
mu i to con ce i tu a do em Bra sí lia, so bre o tema “Cons -
tru ção de Pre sí dio de Se gu ran ça Má xi ma na Ca pi tal
do País”.

Se gun do a pes qui sa, mais de 59% da po pu la-
ção bra si li en se é con tra a cons tru ção de um pre sí dio
des sa na tu re za na Ca pi tal da Re pú bli ca. Por tan to,
mais uma vez, con fir mo que Bra sí lia não quer, não
pre ci sa e não me re ce ser sede de um pre sí dio de se -
gu ran ça má xi ma, até por que aqui es tão o Cor po Di -
plo má ti co, o Con gres so Na ci o nal, o Pre si den te da
Re pú bli ca.

Bra sí lia, até en tão, den tre ou tras ca pi ta is bra si-
le i ras, tem sido uma ci da de com mais se gu ran ça. Não 
há aqui de lin qüen tes que ne ces si tem de pri são de se -
gu ran ça má xi ma. Assim, es ta ría mos tra zen do es sas
pes so as de ou tros Esta dos. E nor mal men te o que
ocor re é que os pre sos de se gu ran ça má xi ma são se -
gui dos por seus com par sas, que aca bam tu mul tu an-
do a vida das ci da des.

Por isso mes mo, exis te tra mi tan do na Casa um
pro je to de mi nha au to ria que es ta be le ce que pre sí di-
os de se gu ran ça má xi ma só po dem es tar lo ca li za dos
em ci da des com até cin qüen ta mil ha bi tan tes.

Faço um ape lo para que pos sa mos, com ur gên-
cia, ana li sar o pro je to, pois te nho cer te za de que será
a sa í da para o tão de se ja do iní cio da cons tru ção de
pre sí di os des sa na tu re za. O Bra sil pre ci sa. Mas en-
ten do que to dos nós, Se na do res, te mos o com pro-
mis so tam bém de achar lo ca is ade qua dos. O Bra sil é
mu i to gran de, tem re giões pou co ex plo ra das, onde a
cons tru ção de pre sí di os des sa na tu re za não afe ta rá a 
vida das pes so as.

Mas em ca pi ta is, es pe ci al men te como Bra sí lia,
não os de se ja mos. Por isso, de i xo aqui mais uma vez
re gis tra do o meu não à in ten ção do Mi nis tro da Jus ti-
ça de cons tru ir um pre sí dio des sa na tu re za na Ca pi tal
da Re pú bli ca.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Per mi te-me
V. Exª um li ge i ro apar te?

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Com o
ma i or pra zer, Se na dor Edi son Lo bão.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Jun to-me a V.
Exª nes sa ma ni fes ta ção, não di ria de re pú dio, mas de
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ob je ção à cons tru ção de um pre sí dio des sa na tu re za
na Ca pi tal Fe de ral. Apro ve i to para fa zer a su ges tão,
que tam bém não é nova, de que o Go ver no di li gen cie
a cons tru ção des ses pre sí di os em ilhas, que exis tem
no li to ral bra si le i ro. Aí não ha ve ria ne nhum in con ve ni-
en te, ne nhum pro tes to, além de ha ver de fato, nes sa
hi pó te se, se gu ran ça má xi ma, que é o que se pre ten-
de. Pa re ce tão sim ples. Por que o Go ver no não ca mi-
nha ra pi da men te para uma so lu ção des sa na tu re za,
que já exis tiu no pas sa do? Con cor do com V. Exª e
cum pri men to-o pela ini ci a ti va.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Se na dor
Edi son Lo bão, sem dú vi da po de re mos en ca mi nhar
essa su ges tão de V. Exª ao Mi nis tro Már cio Tho maz
Bas tos para que a exa mi ne. O Bra sil re al men te tem
mu i tas ilhas na sua imen sa cos ta, e a lo ca li za ção de
pre sí di os em ilhas pou co pre ju di ca ria a vida das pes -
so as e da ria, lo gi ca men te, mais se gu ran ça à co mu ni-
da de bra si le i ra.

Agra de ço a V. Exª pelo apar te e con cor do com V.
Exª.

Srª Pre si den te, es ta mos re a pre sen tan do, para
tra mi ta ção no Se na do Fe de ral, pro je to que sub me te-
mos à Câ ma ra dos De pu ta dos quan do exer cía mos o
man da to de De pu ta do Fe de ral em 2001.

Fa ze mo-lo, tam bém, em hon ra a com pro mis so
que as su mi mos na cam pa nha que nos con du ziu ao
Se na do de tra zer para Bra sí lia to dos os ór gãos e en ti-
da des que, por sua na tu re za, nela de ve ri am es tar si -
tu a dos — e aí lo gi ca men te não es tão in clu í dos os
pre sí di os de se gu ran ça má xi ma.

Tra ta-se de fato in con tes te a im por tân cia de que 
se re ves te a ati vi da de des por ti va no País, não ape nas
como ex pres são cul tu ral de nos so povo, mas como
ele men to de ocu pa ção do tem po li vre, do la zer, a que
to dos os ci da dãos têm di re i to, con for me es ta be le ci do
no art. 216, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Em suas di fe ren tes mo da li da des, lon ge de con -
fi gu rar ati vi da de de ní vel se cun dá rio, a prá ti ca des-
por ti va re pre sen ta uma ati vi da de so ci al re le van te, de-
ven do, por isso, ser con si de ra da como de in te res se
pú bli co. São in con tes tes as con tri bu i ções que o es-
por te já con ce deu à hu ma ni da de e a im por tân cia que
pos sui para a for ma ção de cri an ças, jo vens e adul tos.
Bons es por tis tas ten dem a ser bons ci da dãos.

Den tro des se es pí ri to, a ini ci a ti va que pro po mos
ob je ti va de ter mi nar que as en ti da des na ci o na is de
ad mi nis tra ção de des por to te nham sede no Dis tri to
Fe de ral. Enten de mos que toda ati vi da de ad mi nis tra ti-
va de in te res se pú bli co de ca rá ter na ci o nal, sal vo es -
pe ci fi ci da des mu i to cla ras que in di quem con tra ri a-

men te, de vem ter sede na Ca pi tal da Re pú bli ca. Nes -
sa com pre en são, so mos acom pa nha dos pela re a li da-
de da ma i o ria dos pa í ses.

Assim, dado seu ca rá ter na ci o nal, en ten de mos
de ver-se apli car aos in di gi ta dos ór gãos pro ce di men to
aná lo go ao ado ta do para trans fe rên cia de ór gãos fe -
de ra is para a Ca pi tal Fe de ral, pro vi dên cia que deve
ser ado ta da o mais ra pi da men te pos sí vel. Por ques -
tões prá ti cas, es ta mos con ce den do, para isso, o elás -
ti co pra zo de 180 dias.

Esta mos con ven ci dos de que a ma nu ten ção de
tais ór gãos em po si ção eqüi dis tan te de pres sões e
pa i xões re gi o na is será fun da men tal para o for ta le ci-
men to de sua efi ciên cia. Os re cen tes epi só di os, que
re sul ta ram na cri a ção de Co mis sões Par la men ta res
de Inqué ri to para in ves ti gar a ad mi nis tra ção do fu te-
bol, es por te de ma i or cla mor po pu lar em nos so País,
são em ble má ti cos nes se sen ti do. Essas são as ra-
zões que nos mo ve ram a re a pre sen tar, à con si de ra-
ção des ta Casa, a ci ta da ini ci a ti va, so li ci tan do aos no -
bres Pa res que lhe pres tem o de vi do apo io.

Gos to sem pre de re a fir mar que Bra sí lia deve ser 
a sede de to das as en ti da des im por tan tes do nos so
País. Não vejo mo ti vo, por exem plo, para a CBF, Con -
fe de ra ção Bra si le i ra de Fu te bol – que di ri ge o es por te
que é de todo o Bra sil e que é uma pa i xão na ci o nal –,
es tar se di a da no Rio de Ja ne i ro.Enten do que este é o 
mo men to de se ti rar a sede da CBF do Rio de Ja ne i ro
e tra zê-la para o cen tro do Bra sil, para Bra sí lia, onde
po de re mos ad mi nis trar o fu te bol com mais efi ciên cia.

Gos ta ria tam bém de re gis trar, Srª Pre si den te,
que apre sen ta mos um pro je to mu i to im por tan te que
tra ta do avan ço tec no ló gi co que tes te mu nha mos a
cada dia, que exi ge de nós, atu al men te, um acen tu a-
do grau de in for ma ção e de ce le ri da de como nun ca
an tes se ob ser vou. Tal fe nô me no se re fle te ní ti do so -
bre os mais di ver sos as pec tos da vida na ci o nal, vez
que se ma ni fes ta des de a fan tás ti ca ra pi dez dos me i-
os de co mu ni ca ção e lo co mo ção à qua se ins tan ta ne i-
da de das in te ra ções ocor ri das no es pa ço pú bli co vir -
tu al, al te ran do ra di cal men te as tra di ci o na is re la ções
de pro du ção e con su mo.

Essa nova re a li da de, es pe ci al men te no tá vel em
pa í ses como o nos so, onde os so fis ti ca dos ní ve is de
in for ma ti za ção hoje se acham en tre os mais ele va dos
do mun do, faz-se pre sen te, so bre tu do, na prá ti ca co -
mer ci al e re cla ma de nos sas em pre sas uma cons tan-
te bus ca de sim pli fi ca ção, ve lo ci da de e efi cá cia no
que diz res pe i to ao tra ta men to, à ar ma ze na gem e à
trans mis são de da dos.

Com o ad ven to da es cri tu ra ção ele trô ni ca, com
a cres cen te au to ma ção nos pro ces sos de in ter me di a-
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ção ban cá ria e com a gra du al es cas sez da mo e da fí -
si ca como meio cir cu lan te, as tran sa ções abs tra tas,
sem a uti li za ção de nu me rá rio para a aqui si ção de
bens e ser vi ços, tor nam-se cada vez mais fá ce is e nu -
me ro sas. Por con se guin te, mais vo lu mo sos e igual -
men te au to ma ti za dos se tor nam os re gis tros con tá-
be is de tais ope ra ções.

Toda essa evo lu ção, cuja es sên cia con sis te no
pa u la ti no subs ti tu ir de ar qui vos fi si ca men te ar ma ze-
na dos pela dis po ni bi li za ção de uni da des e da dos in -
for ma ti za dos, ten de a re du zir cus tos e a au men tar a
efi ciên cia na ge ra ção e na re cu pe ra ção de re gis tros,
seja qual for o âm bi to ou a fi na li da de dos mes mos.

Nes se sen ti do, Srª Pre si den te, es ta mos apre-
sen tan do pro je to de lei que fa cul ta às pes so as ju rí di-
cas o ar qui va men to, em meio mag né ti co, de li vros
con tá be is obri ga tó ri os, de modo a pou par es pa ço fí si-
co e a agi li zar o aces so às in for ma ções nele con ti das.

Os pe sa dos e em po e i ra dos vo lu mes do pa pe ló-
rio que ocu pa qui lô me tros de pra te le i ras nas es tan tes
das em pre sas pro li fe ram e lo tam os es cri tó ri os dos
con ta do res – essa é uma he ran ça de nos sa cul tu ra
car to ri al. Esta tu í da por nos so Có di go Co mer ci al de
1850, a obri ga to ri e da de da ma nu ten ção do Li vro Diá -
rio, no qual são lan ça dos, dia a dia, “to dos os atos ou
ope ra ções da ati vi da de ou que mo di fi quem ou que
pos sam vir a mo di fi car a si tu a ção pa tri mo ni al da pes -
soa ju rí di ca”, nos ter mos das nor mas de Con ta bi li da-
de vi gen tes, es ten de-se pelo pe río do du ran te o qual
não pres cre ve rem as ações que lhes pos sam ser re la-
ti vas. A mes ma obri ga to ri e da de ocor re com o Li vro
Ra zão, em que po dem ser re su mi dos ou to ta li za dos,
por con ta ou sub con ta, os lan ça men tos efe tu a dos no
Diá rio, “de ven do a sua es cri tu ra ção ser in di vi du a li za-
da e obe de cer à or dem cro no ló gi ca das ope ra ções”.

E por aí vai o abun dan te acú mu lo de es pes sos
to mos, ra ra men te con sul ta dos, a usur par pre ci o so
es pa ço de am bi en tes de tra ba lho mu i tas ve zes exí -
guos.

Se gun do a le gis la ção em vi gor, o Li vro Diá rio,
de es cri tu ra ção per ma nen te, deve ser en ca der na do e 
abri gar fo lhas com nu me ra ção se qüen ci al, con ter os
res pec ti vos ter mos de aber tu ra e de en cer ra men to,
de ven do ain da ser au ten ti ca do pelo ór gão com pe ten-
te.

Nos sa pro pos ta visa re du zir o vo lu me e o tra ba-
lho na guar da des ses re gis tros, me lho ran do sua uti li-
za ção para fins con tá be is, fis ca is e ge ren ci a is.

Com o in tu i to de evi tar pro ble mas de or dem téc -
ni ca, su ge ri mos o pra zo de 60 dias para que o Po der
Exe cu ti vo, por meio de suas ins tân ci as apro pri a das,

re gu la men te a nor ma, de sor te a evi tar cons tran gi-
men tos ou com pli ca ções e tam bém para que não seja 
ne ces sá ria a edi ção de no vas leis com vis tas a pro ce-
der às atu a li za ções que a tec no lo gia de man da rá des -
sas ope ra ções.

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, res sal ta-
mos, en fim, que a mo di fi ca ção ora su ge ri da é fa cul ta-
ti va às em pre sas que, as sim, li vre men te, ava li a rão a
con ve niên cia e a opor tu ni da de de ado tá-la.

Ao al vi trar mos que sua vi gên cia ocor ra no pri-
me i ro dia do exer cí cio fi nan ce i ro sub se qüen te à sua
apro va ção, nós o fa ze mos de modo a evi tar mo di fi ca-
ções de nor mas no de cor rer do exer cí cio fis cal, o que
de cer to pro vo ca ria inú me ras di fi cul da des, tan to para
as em pre sas como para o se tor pú bli co. Des sa for ma,
acre di ta mos con ce der o ne ces sá rio pra zo para a
adap ta ção ao novo man da men to.

Espe ra mos, por tan to, con tar com o ne ces sá rio
e opor tu no en dos so dos no bres Co le gas para a apro -
va ção des te pro je to de lei, nu trin do a cer te za de es -
tar mos com a sua apro va ção tri lhan do jus ta e ade-
qua da men te um dos mu i tos ca mi nhos que ain da te -
mos a per cor rer rumo à sim pli fi ca ção e à mo der ni da-
de.

Por tan to, Srª Pre si den te, Se na do ra Serys
Slhes sa ren ko, Srªs e Srs. Se na do res, es ses são os
dois pro je tos que en ca mi nha mos no de cor rer des ta
se ma na. Um de les tra ta jus ta men te da sim pli fi ca ção
da con ta bi li da de em nos so País, para que, por meio
de uti li za ção mag né ti ca, pos sa mos di mi nu ir um pou -
co o nú me ro de ar qui vos que ocu pam es pa ços enor -
mes nas em pre sas mais tra di ci o na is do País. E o ou -
tro pro je to bus ca tra zer para Bra sí lia, para o cen tro do
nos so País, para a ci da de cons tru í da para ser a Ca pi-
tal da Re pú bli ca, as en ti da des li ga das ao es por te,
que es tão er ra da men te lo ca li za das no Rio de Ja ne i ro.

Cre io que já con se gui mos uma vi tó ria mu i to im -
por tan te com a vin da para Bra sí lia do Co mi tê Pa ra o-
lím pi co, que já está ins ta la do na Ca pi tal da Re pú bli ca
e que está fun ci o nan do mu i to bem. O Co mi tê Pa ra o-
lím pi co cu i da dos atle tas que pos su em al gum tipo de
de fi ciên cia e tem ob ti do um avan ço mu i to im por tan te,
prin ci pal men te com leis re cen tes, que de ram con di-
ções fi nan ce i ras para que o Co mi tê pu des se so bre vi-
ver.

É im por tan te que o Co mi tê Olím pi co Bra si le i ro,
que cu i da dos nos sos atle tas, ins ta le-se tam bém em
Bra sí lia, as sim como é im por tan te que a CBF tam bém
se ins ta le na Ca pi tal, por que, da qui, po de rão ter uma
vi são me lhor, não uma vi são lo ca li za da numa ex-ca pi-
tal, mas uma vi são ma i or do nos so País.
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É por isso que pen so ser im por tan tís si mo que
to dos os Se na do res aju dem-me na apro va ção de pro -
je tos des sa na tu re za, pois a con du ção do es por te, tão 
im por tan te para o nos so País, para os jo vens bra si le i-
ros, será fe i ta sem as pa i xões re gi o na is, mas, sim,
com a pa i xão na ci o nal.

Qu e re mos Bra sí lia como ca pi tal do es por te bra -
si le i ro, con du to ra dos ru mos do es por te em nos so
País.

Era o que ti nha a di zer, Srª Pre si den te.
Vou en cur tar o meu pro nun ci a men to, para que o 

no bre co le ga Sibá Ma cha do, que tem um com pro mis-
so a cum prir, pos sa as so mar à tri bu na e fa zer o seu
dis cur so.

Mu i to obri ga do.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –

Obri ga da, no bre Se na dor Pa u lo Octá vio.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Sibá Ma cha do

por vin te mi nu tos.
O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC. Pro-

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Bom dia, Srª Pre si den te, Se na dor João Ca pi be ri be,
Se na dor Edi son Lo bão, Se na dor Eu rí pe des Ca mar-
go, Se na do ra Iris de Ara ú jo e Se na dor Pa u lo Octá vio!
Eu gos ta ria de apro ve i tar o mo men to para fa lar mos
mais uma vez, ago ra de ma ne i ra mais cal ma, so bre a
vi si ta do Pre si den te Lula ao Acre. Sua Exce lên cia se
re u niu com os Go ver na do res da re gião. Fal ta ram ape -
nas dois Go ver na do res, mas, cer ta men te, es tes ain -
da vão par ti ci par dos pro ces sos. Fa rei, ago ra, um re -
su mo da que la re u nião.

Ve nho a esta tri bu na, mais uma vez, para me re -
por tar – re pi to – à ida do Pre si den te Lula à Ama zô nia,
es pe ci fi ca men te ao Esta do do Acre, no úl ti mo fim de
se ma na. Sua Exce lên cia es te ve re u ni do com Go ver-
na do res e Mi nis tros de Esta do para tra tar do de sen-
vol vi men to da que la re gião.

Des ta vez, gos ta ria de des ta car os com pro mis-
sos as su mi dos na que la oca sião e as ações que vão
me re cer aten ção des ta Casa no de cor rer des te ano.

O pri me i ro as pec to é a nova me to do lo gia de dis -
cus são do de sen vol vi men to re gi o nal ado ta da pelo
Go ver no. Como de cla rou o Pre si den te Lula, Sua
Exce lên cia es te ve no Acre cum prin do uma ta re fa pro -
pos ta pelo seu Go ver no, que é o fim da era em que o
de sen vol vi men to do País era pen sa do a par tir da tec -
no cra cia e da bu ro cra cia de Bra sí lia.

Co in ci den te men te, isso ocor reu meio sé cu lo de -
po is da pri me i ra ex pe riên cia de pla ne ja men to eco nô-
mi co para a re gião, com a cri a ção da Su pe rin ten dên-
cia do Pla no de Va lo ri za ção Eco nô mi ca da Ama zô nia

– SPVEA, em 1953, e, seis anos mais tar de, da Su pe-
rin ten dên cia de De sen vol vi men to da Ama zô nia – Su -
dam. Essas ex pe riên ci as não fo ram ade qua das para
a re gião pe los re sul ta dos ne ga ti vos apre sen ta dos,
como, por exem plo, pré dio semi-aban do na do em Be -
lém, um vo lu me sig ni fi ca ti vo de tí tu los po dres do Fi -
nam e uma co mis são per ma nen te de apu ra ção de
des vi os, cri a da re cen te men te, como des cre ve o ar ti-
cu lis ta Ro ber to Esme ral di, no Cor re io Bra zi li en se do
úl ti mo dia 10 de maio.

Em ou tras pa la vras, essa nova me to do lo gia de
dis cus são do de sen vol vi men to re gi o nal, apre sen ta da
pelo Go ver no de Lula, visa, so bre tu do, a pla ne jar as
ações de de sen vol vi men to das re giões a par tir de sua 
re a li da de lo cal, com es pa ço para as pro po si ções
apre sen ta das pe los fó runs lo ca is de dis cus são.

Na Ama zô nia, por exem plo, re u ni mos os co le ti-
vos for ma dos por li de ran ças po lí ti cas, li de ran ças do
mo vi men to so ci al, sin di ca lis tas, re pre sen tan tes dos
Po de res Exe cu ti vo e Le gis la ti vo do PT da Ama zô nia,
com o ob je ti vo prin ci pal de de ba ter, ama du re cer e
apre sen tar pro pos tas de po lí ti cas pú bli cas a se rem
ado ta das pelo Go ver no bra si le i ro na re gião.

Ago ra, com mu i ta sa tis fa ção, ve mos con tem pla-
das, nas pri me i ras me di das apre sen ta das pelo Pre si-
den te Lula para a Ama zô nia, al gu mas das pro pos tas
con sen su a is do II Fó rum do PT da Ama zô nia, re a li za-
do em Ma na us, e no Se mi ná rio “De sen vol vi men to e
Sus ten ta bi li da de”, re a li za do em Por to Ve lho, am bos
no mês de abril pas sa do.

Ao se com pro me ter em lan çar o pro ces so de
de ba te e de fi ni ção de um pro gra ma de de sen vol vi-
men to sus ten tá vel para a Ama zô nia com o en vol vi-
men to dos go ver nos es ta du a is, o Go ver no res ga ta o
so nho e o tra ba lho de mu i ta gen te, ini ci a do há mu i to
tem po. Todo esse es for ço visa a ga ran tir a sus ten ta bi-
li da de po lí ti ca de um novo pro gra ma de de sen vol vi-
men to para a re gião.

Para a ela bo ra ção do Pro gra ma Ama zô nia Sus -
ten tá vel, será cri a da uma co mis são in ter mi nis te ri al,
com a par ti ci pa ção de um re pre sen tan te do go ver no
de cada um dos Esta dos da re gião, Acre, Ama pá,
Ama zo nas, Ron dô nia, Ro ra i ma e Pará, co or de na da
pela Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca.

O pra zo es ti pu la do é de 90 dias para a apre sen-
ta ção do pri me i ro es tu do bá si co para a cons tru ção do
Pla no Plu ri a nu al (PPA), que tem como ei xos, se gun-
do ex po si ção da Mi nis tra Ma ri na Sil va, a pro du ção
sus ten tá vel, com alta tec no lo gia; novo pa drão de fi -
nan ci a men to; re or de na men to do ter ri tó rio; in clu são
so ci al; e in fra-es tru tu ra bá si ca.
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Essa será a pri me i ra ex pe riên cia de re a li zar a
trans ver sa li da de do pla ne ja men to e das ações do Go -
ver no para a Ama zô nia, an tes tra ta da de for ma seg -
men ta da. Essa atu a ção con jun ta aten de à es tra té gia
ne ces sá ria de co o pe ra ção in ter mi nis te ri al, pre co ni za-
da nas di re tri zes da Pre si dên cia da Re pú bli ca, que re -
co men da o de sen vol vi men to in te gra do des sas po lí ti-
cas.

De po is de apro va do, o pro gra ma de ve rá ori en tar
a alo ca ção de re cur sos pú bli cos e pri va dos para a re -
gião, es pe ci al men te das agên ci as de fo men to e de
de sen vol vi men to re gi o nal, como o Ban co da Ama zô-
nia (Basa), a Su pe rin ten dên cia da Zona Fran ca de
Ma na us (Su fra ma), a Agên cia de De sen vol vi men to
da Ama zô nia (ADA) e o Ban co Na ci o nal de De sen vol-
vi men to Eco nô mi co e So ci al (Bndes).

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é de fun -
da men tal im por tân cia a par ti ci pa ção de V.Exªs nes se
pro ces so de cons tru ção de um novo mo de lo de de-
sen vol vi men to para a Ama zô nia.

Esse pro ces so já co me çou. Além do Pro gra ma
de De sen vol vi men to Sus ten tá vel para a Ama zô nia,
anun ci a do pelo Pre si den te Lula, ou tros com pro mis-
sos es tão em an da men to e pre ci sam da par ti ci pa ção
de to dos os Par la men ta res do Con gres so Na ci o nal.

Apro ve i to este mo men to para men ci o nar os três
com pro mis sos fir ma dos pelo Go ver no Fe de ral com a
Ama zô nia, na oca sião da vi si ta do Pre si den te Lula ao
Acre, acom pa nha do de seus Mi nis tros e di ri gen tes.

A re vi são da atu al re for ma agrá ria ado ta da na
Ama zô nia é o pri me i ro de les. Mes mo an tes de as su-
mir o man da to de Se na dor, em fe ve re i ro des te ano,
como mi li tan te do PT e do Mo vi men to dos Tra ba lha-
do res Ru ra is, de fen di a tese de que o mo de lo ado ta do
no Bra sil, pelo Incra, para as sen ta men tos de fa mí lia
de tra ba lha do res ru ra is na Ama zô nia não aten de às
ne ces si da des pro du ti vas, eco nô mi cas e so ci a is da
po pu la ção lo cal.

Foi uma lon ga ca mi nha da até aqui, mas con se-
gui mos, to dos jun tos, ela bo rar uma pro pos ta que
acre di ta mos ser a mais viá vel para a nos sa re a li da de.

É por isso que, den tre os com pro mis sos fir ma-
dos pelo Pre si den te Lula com os Go ver na do res da re -
gião, gos ta ria de fa zer men ção es pe ci al ao Acor do de
Co o pe ra ção Inter mi nis te ri al, ce le bra do en tre o Mi nis-
té rio do De sen vol vi men to Agrá rio – MDA, o Insti tu to
Na ci o nal de Co lo ni za ção e Re for ma Agrá ria – Incra, o 
Mi nis té rio do Meio Ambi en te e o Insti tu to Bra si le i ro do 
Meio Ambi en te e dos Re cur sos Re no vá ve is – Iba ma,
com o ob je ti vo de cri ar a mo da li da de de Pro je to de
Assen ta men to de Pro du ção Flo res tal, com base fa mi-

li ar e co mu ni tá ria, de sen vol vi do por in te res se so ci al,
eco nô mi co e am bi en tal para aten der pri o ri ta ri a men te
aos pe que nos pro du to res ru ra is da Ama zô nia Le gal.

A idéia é a im ple men ta ção de um pro je to de as -
sen ta men to vol ta do para a flo res ta que res pe i te suas
pe cu li a ri da des e po ten ci al pro du ti vo.

Esse novo pro je to visa a de sen vol ver, pri o ri ta ri-
a men te, ati vi da des de ma ne jo flo res tal co mu ni tá rio,
de ex tra ti vis mo e ou tras ações que re pre sen tem ba i-
xo im pac to am bi en tal. Tais ati vi da des são im ple men-
ta das na Ama zô nia Le gal nas áre as de co ber tu ra flo -
res tal pri má ria e, em for ma al ter na ti va, nas de ma is
exis ten tes.

Esse mo de lo com bi na vá ri os as pec tos im por-
tan tes para o pro vi men to da sus ten ta bi li da de da Ama -
zô nia. São ati vi da des pro du ti vas que res pe i tam a con -
ser va ção dos re cur sos na tu ra is, bem como vi a bi li zam
a in ser ção dos com po nen tes, con ser va ção dos bi o-
mas bra si le i ros e da Flo res ta Ama zô ni ca para as atu -
a is e fu tu ras ge ra ções, ma ne jo flo res tal sus ten tá vel e
va lo ri za ção do uso da flo res ta como ati vi da de eco nô-
mi ca que gere ren da e es ti mu le a fi xa ção do pro du tor
na flo res ta.

O Sr. João Ca pi be ri be (Blo co/PSB – AP) – Se -
na dor Sibá Ma cha do, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) – Com 
todo pra zer, Se na dor João Ca pi be ri be.

O Sr. João Ca pi be ri be (Blo co/PSB – AP) – Qu -
e ro me jun tar à ex pec ta ti va de V. Exª quan to ao fu tu ro
da Ama zô nia, de po is des sa ação in te gra da do Go ver-
no Fe de ral, com a pre sen ça do Pre si den te Lula e de
vá ri os Mi nis tros em Rio Bran co e em Xa pu ri. O Pre si-
den te Lula com pa re ceu ao en con tro de Go ver na do-
res da Ama zô nia e de li de ran ças da re gião e, num
mo men to emo ci o nan te, de po si tou flo res no tú mu lo de 
Chi co Men des, em cujo en ter ro es te ve pre sen te. So -
bre vo an do a dis tân cia de Rio Bran co a Xa pu ri, tive a
di men são da im por tân cia de Chi co Men des para a
pre ser va ção da flo res ta e para o re nas cer de um novo 
mo de lo de de sen vol vi men to que con tem ple, de fato,
as co mu ni da des lo ca is e, mais do que isso, as pos si-
bi li da des de apro ve i ta men to ra ci o nal da flo res ta. Qu -
an do se fala no uso sus ten tá vel da flo res ta, eu me re -
me to a 1995, quan do ini ci a mos o Pro gra ma de De-
sen vol vi men to Sus ten tá vel do Ama pá, que deu ori-
gem a uma me lho ria sig ni fi ca ti va na vida so ci al e eco -
nô mi ca da que le Esta do. O cres ci men to mé dio do
Ama pá, nos úl ti mos oito anos, é o do bro do cres ci-
men to na ci o nal da eco no mia. E mais do que isso: o
Ama pá, hoje, é o Esta do que, de acor do com o Índi ce
de Gini, tem a me lhor dis tri bu i ção de ren da do País.
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Por tan to, a tra gé dia na ci o nal é a dis tri bu i ção de ren -
da. Qu an do se fala em al te rar as alí quo tas do Impos to
de Ren da para os que ga nham mais, há uma chi a de i-
ra ge ral da que les que têm voz. No en tan to, há mi lhões
de bra si le i ros que so nham em pa gar Impos to de Ren -
da, já que não o fa zem por que não têm ren da! E são
mi lhões. Tal vez 80% dos bra si le i ros não pa gam
Impos to de Ren da por que não têm ren da para pa gar.
Pa ra be ni zo V. Exª pelo oti mis mo, por essa pers pec ti-
va de mu dan ça na Ama zô nia. O Pre si den te Lula, den -
tre os de ma is Pre si den tes, é o que mais co nhe ce a
his tó ria da Ama zô nia. Além dis so, algo me mo rá vel
acon te ceu: pela pri me i ra vez um Mi nis tro do Pla ne ja-
men to foi à Ama zô nia; nun ca a Ama zô nia ha via re ce-
bi do a vi si ta de um Mi nis tro do Pla ne ja men to; nun ca
um de les vi si tou, por exem plo, o Acre. Sa be mos que o 
Acre, hoje, re ú ne con di ções po lí ti cas – essa é uma
ques tão im por tan te – para a cons tru ção do mo de lo
pro pos to por Sua Exce lên cia, de for ma in te gra da com 
seus Mi nis tros e com as agên ci as de de sen vol vi men-
to da Ama zô nia, em que es tão en vol vi dos o Basa, a
Su dam, im por tan te ór gão para a Ama zô nia, as sim
como a Su de ne o é para o Nor des te – pen so que ela
de ve ria vol tar a ser cha ma da de Su dam, por que não é 
pelo fato de se mu dar a si gla que to dos vão agir ho -
nes ta men te, nem es que cer que su mi ram US$1,4 bi -
lhão ao lon go des tes úl ti mos da que le ór gão. É im por-
tan te co lo car, fa zer e es ta be le cer o con tro le so ci al da
po pu la ção, já que, se não hou ver con tro le, não ha ve rá
nin guém ho nes to O Acre re ú ne con di ções po lí ti cas,
re ú ne uma his tó ria de luta para a cons tru ção des se
mo de lo. Não po de mos es que cer ain da que o már tir
Chi co Men des era do Acre. É fun da men tal que a so ci-
e da de bra si le i ra co nhe ça a his tó ria de Chi co Men des,
por que a luta do se rin gue i ro do Acre é a luta pela pre -
ser va ção da flo res ta. Nun ca hou ve uma mo bi li za ção
tão for te, mes mo na con tra di ção en tre o bar ra cão e o
se rin gue i ro, como hou ve no mo men to da des tru i ção
da flo res ta. Então, a so ci e da de bra si le i ra pre ci sa en -
ten der, com cla re za, o pa pel de Chi co Men des na his -
tó ria do nos so País, e na cons tru ção des se novo pro -
ces so. Enten do que o Pre si den te Lula de ve ria e po de-
ria trans for mar o Acre em uma gran de vi tri ne do de -
sen vol vi men to sus ten tá vel. Sou to tal men te de acor -
do, em fun ção des sas con di ções de que dis põe, em
que se in vis tam re cur sos no Acre, prin ci pal men te na
cons tru ção do co nhe ci men to, na uni ver si da de do
Acre, para ge rar co nhe ci men to que se trans for me em
tec no lo gia do de sen vol vi men to sus ten tá vel. O mo-
men to é ago ra. Eu gos ta ria imen sa men te que isso
acon te ces se. Em 1985, ini ci a mos o nos so Go ver no,
mer gu lha dos em di fi cul da des, em obs tá cu los ter rí ve-

is, por que as eli tes do Ama pá, acos tu ma das ao lu cro
ao lu cro ime di a to, à des tru i ção, em fun ção des se lu -
cro, a ati vi da des em pre sa ri a is ab so lu ta men te pre da-
tó ri as, cri a ram gran des di fi cul da des.  Fi ca mos ab so lu-
ta men te iso la dos. O go ver no era ne o li be ral, tam bém
pre da tó rio no na ci o nal, e fi ca mos mer gu lha dos no ab -
so lu to iso la men to. Mas os nú me ros que te nho hoje, o
su ces so que al can ça mos mos tra que o ca mi nho é o
do de sen vol vi men to sus ten tá vel. E, aqui, mais uma
ob ser va ção: já ouvi vá ri os pro nun ci a men tos so bre
de sen vol vi men to sus ten tá vel, con fun din do-o com o
de sen vol vi men to eco nô mi co per ma nen te. Qu an do fa -
la mos em de sen vol vi men to sus ten tá vel, de ve mos ter
em con ta a con ser va ção da na tu re za, o de sen vol vi-
men to eco nô mi co em har mo nia com a na tu re za, so -
bre tu do, em ati tu de so li dá ria com as ge ra ções fu tu-
ras. Pa ra béns a V. Exª pela con fi an ça nes se novo mo -
de lo e pelo dis cur so que está pro fe rin do.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) – Se -
na dor João Ca pi be ri be, em pri me i ro lu gar, fico mu i to
fe liz em sa ber que, an tes de ser Go ver na dor do Esta -
do do Ama pá, V. Exª em pres tou um pou co des sa sua
in te li gên cia e de ter mi na ção a essa ca u sa no Acre. É
uma sa tis fa ção sa ber que V. Exª se tor nou um dos ba -
lu ar tes como Go ver na dor, o pri me i ro a le van tar essa
ban de i ra do de sen vol vi men to sus ten tá vel. E hoje,
nes ta Casa, V. Exª está nos aju dan do a im ple men tar,
dis cu tir e de ba ter esse tema tão rico e im por tan te.

Sr. Pre si den te, peço à Mesa que in si ra o apar te
do Se na dor João Ca pi be ri be ao meu pro nun ci a men-
to.

Srª Pre si den te, no Acre, mais pre ci sa men te no
Mu ni cí pio de Xa pu ri, já exis te um pro je to pi lo to de ex -
plo ra ção flo res tal fa mi li ar de gran de su ces so. Inclu si-
ve já abor dei este as sun to e ci tei a ex pe riên cia nes te
Ple ná rio.

No en tan to, vale des ta car no va men te para de-
mons trar a im por tân cia do tra ba lho que será fe i to pelo 
Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio e pelo Mi nis té-
rio do Meio Ambi en te.

Nes ta ex pe riên cia, em uma área cor res pon den-
te a 10 hec ta res, a ex plo ra ção anu al equi va le a uma
re ce i ta bru ta anu al, por fa mí lia, cal cu la da em R$20
mil, o que sig ni fi ca, uma ren da in di vi du al de
R$1.600,00 men sa is bru to e apro xi ma da men te em
R$553,33 de ren da men sal lí qui da. Até en tão, sem
ne nhum apo io go ver na men tal.

Em uma área de as sen ta men to ba se a da em 35
mil hec ta res, com apro xi ma da men te 350 fa mí li as, por
ba i xo, sem ne nhum tipo de be ne fi ci a men to, es sas fa -
mí li as po de rão mo vi men tar R$2,3 mi lhões por ano.
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Com o apo io dos Go ver nos Mu ni ci pal, Esta du al e Fe -
de ral e com o be ne fi ci a men to da ma de i ra, o mo vi-
men to pode su bir para R$10,7 mi lhões por ano, ge -
ran do no vas re ce i tas para os mu ni cí pi os be ne fi ci a dos
além de cen te nas de em pre gos.

Ou tra de ci são im por tan te do Pre si den te Lula
para a Ama zô nia, que gos ta ria de res sal tar aqui, diz
res pe i to à im ple men ta ção do Pro gra ma Pro am bi en te,
que será ob je to de tra ba lho de uma co mis são in ter mi-
nis te ri al, com des ta que para o MMA, o MDA e o Mi nis-
té rio da Inte gra ção Na ci o nal.

Tra ta-se de um pro gra ma vol ta do para a sus ten-
ta bi li da de eco nô mi ca e am bi en tal da pro du ção fa mi li-
ar ru ral da Ama zô nia. O Pro am bi en te con sis te na cri -
a ção de pó los de pro du ção fa mi li ar, que vi sam im ple-
men tar ati vi da des pro du ti vas que ga ran tam em pre go
e ren da, as so ci a do ao uso e con ser va ção dos re cur-
sos na tu ra is exis ten tes, re cu pe ra ção de áre as de gra-
da das, pre ser va ção de ma nan ci a is e ma ne jo da flo ra
e fa u na lo cal.

Para a ade são das fa mí li as se rão cri a das duas
li nhas de apo io a es tas ati vi da des: li nhas de cré di to
es pe ci a is e re mu ne ra ção dos ser vi ços am bi en ta is de -
sen vol vi dos.

As li nhas de cré di to es pe ci a is são fun da men ta is
para a vi a bi li da de eco nô mi ca das ati vi da des pro du ti-
vas, com con te ú do sus ten tá vel, em fun ção do cus to
adi ci o nal para seu de sen vol vi men to. Ações nes te
sen ti do já es tão sen do en ca mi nha das pelo Pro naf e
re cen te men te in clu í das na nova re for mu la ção do
BASA.

Os ser vi ços am bi en ta is de sen vol vi dos pe las fa -
mí li as de ve rão ser re mu ne ra dos por meio de um fun -
do, com re cur sos ori un dos de ar re ca da ção na ci o nal e 
in ter na ci o nal no Mer ca do de De sen vol vi men to Lim po
– MDL. Este me ca nis mo de re mu ne ra ção já exis ten te
in ter na ci o nal men te, visa com pen sar as ati vi da des
eco nô mi cas, cuja pro du ção ga ran ta a fi xa ção de CO2 
(gás car bô ni co), como, por exem plo, a im plan ta ção
dos Sis te mas Agro flo res ta is – SAFs, ati vi da des de re -
flo res ta men to e ma ne jo flo res tal.

Este pro gra ma po de rá tor nar-se uma das al ter-
na ti vas para en fren tar os pro ble mas ca rac te rís ti cos
da épo ca de es ti a gem ama zô ni ca que gera o pe ri go
de in cên di os flo res ta is, em de cor rên cia da ba i xa den -
si da de plu vi o mé tri ca, acen tu a da ul ti ma men te pelo fe -
nô me no el niño e as so ci a do ao uso de re cur sos tec -
no ló gi cos de pro du ção não ade qua dos para a re gião
(que i ma das).

Os in cên di os de Ro ra i ma e os fo cos de que i ma-
da no arco de des ma ta men to que com pre en de nor te

do Mato Gros so e sul de Ron dô nia e Pará po de rão
ser mi ti ga dos com o su ces so do Pro am bi en te. Nes se
sen ti do, o anún cio des se pro gra ma, além de ser um
ato ino va dor e co ra jo so do Pre si den te da Re pú bli ca,
deve ser um com pro mis so não só dos Go ver nos Fe -
de ral e es ta du a is, mas tam bém de to das as li de ran-
ças po lí ti cas e so ci a is da Ama zô nia.

Por úl ti mo, Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, des ta co o com pro mis so em re la ção ao re de se-
nho de atri bu i ções do Ban co da Ama zô nia – Basa –
como ins tru men to de apo io ao de sen vol vi men to re gi-
o nal.

Des de os pri me i ros “Gri tos da Ter ra”, o mo vi-
men to ru ral da Ama zô nia vem bus can do essa de mo-
cra ti za ção e re vi são do pa pel do Basa no pro ces so de 
de sen vol vi men to da re gião.

Com os com pro mis sos as su mi dos no Acre, o
Basa, jun ta men te com os lí de res po lí ti cos e so ci a is da 
Ama zô nia e com o acom pa nha men to dos Mi nis té ri os
da Inte gra ção Na ci o nal e do Meio Ambi en te, en tre ou -
tros, de sen vol ve rá um pro ces so de aper fe i ço a men to
das ações do ban co na que la re gião.

Den tre as di ver sas ta re fas, o foco das ações de -
ve rá ser di re ci o na do para:

– apo io ins ti tu ci o nal e fi nan ce i ro à eco no mia so -
li dá ria via mi cro cré di to;

– de sen vol vi men to sus ten ta do, em es pe ci al o
ma ne jo flo res tal ma de i re i ro e não-ma de i re i ro, aí in-
clu í do o ex tra ti vis mo da água e da ter ra;

– as sis tên cia téc ni ca, pes qui sa e ca pa ci ta ção
pro fis si o nal;

– for ta le ci men to das ca de i as pro du ti vas e o es tí-
mu lo à cri a ção de ar ran jos pro du ti vos lo ca is, ver ti ca li-
zan do o pro ces so pro du ti vo, in cen ti van do pro du ção
de ma nu fa tu ra dos e se mi ma nu fa tu ra dos, des ti na dos
à ex por ta ção;

– cri a ção de con di ções es pe ci a is em ne gó ci os
com em pre sas re gi o na is;

– cri a ção, tam bém, de con di ções di fe ren ci a das
para a pro du ção, aten den do aos prin cí pi os do de sen-
vol vi men to sus ten tá vel, com vis tas à cer ti fi ca ção,
con tri bu in do com a mu dan ça de há bi tos e pos tu ras
em to das as ca de i as pro du ti vas;

– apo io para a in ser ção de mar cas: Ama zô nia,
Ban co da Ama zô nia e de ou tras Agên ci as de Pro mo-
ção de Ne gó ci os da Re gião, no ex te ri or, me di an te di -
vul ga ção dos pro du tos re gi o na is e do po ten ci al tu rís ti-
co, com a par ti ci pa ção em even tos in ter na ci o na is, for-
ta le cen do a ima gem do País e fa ci li tan do a en tra da de 
di vi sas.
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Uma das con quis tas mais im por tan tes anun ci a-
da pelo Mi nis tro Ciro Go mes é a re vi são dos en car gos
fi nan ce i ros dos fun dos cons ti tu ci o na is. O Basa, o
Ban co do Nor des te e o Ban co do Bra sil, se gun do o
Mi nis tro, fa rão um am plo re de se nho de suas nor mas
e pro ce di men tos das ope ra ções de cré di to e ba ses
ope ra ci o na is, en vol ven do ga ran ti as, pra zos de ca rên-
cia, por te dos to ma do res e li mi tes de fi nan ci a men to,
in tro du zin do tam bém no vas li nhas, com o ob je ti vo de
fa ci li tar o seu aces so.

E, por úl ti mo, Srª Pre si den te, ti ve mos a fe liz no tí-
cia da li be ra ção de R$227 mi lhões para fi nan ci ar pro -
je tos de de sen vol vi men to nos Esta dos do Acre, Ama -
zo nas, Pará, Ama pá, To can tins e Ron dô nia, de ven do
o Basa re ce ber do Fun do Cons ti tu ci o nal do Nor te
(FNO) o to tal de R$1,92 bi lhão até o fim des te ano.

Srª Pre si den te, que ro en cer rar fa zen do um co -
men tá rio a res pe i to da vi si ta do Pre si den te Lula à
Con tag – Con fe de ra ção Na ci o nal dos Tra ba lha do res
Ru ra is, se não me en ga no, on tem ou an te on tem,
para o en cer ra men to do Gri to da Ter ra.

Par ti ci pei do pri me i ro mo men to da ela bo ra ção
do Gri to da Ter ra, em 1991. So nhá va mos com a pos -
si bi li da de de que aque les re cur sos cons ti tu ci o na is
fos sem para o seu ver da de i ro des ti no. Emper ra dos
pela pe sa da bu ro cra cia, pela fal ta de von ta de nes sa
exe cu ção, cons tru í mos esse mo vi men to na ci o nal
cha ma do Gri to da Ter ra.

Para nos sa ale gria e sur pre sa, o Pre si den te da
Re pú bli ca, Luiz Iná cio Lula da Sil va, não só aten deu o 
pe di do do Mo vi men to como es te ve pre sen te para as -
si nar a sua res pon sa bi li da de para es sas re i vin di ca-
ções.

Qu e ro ci tar al gu mas. Uma de las é que o Go ver-
no vai li be rar, para este ano, para a sa fra agrí co la dos
pe que nos pro du to res, via Pro naf, mais de R$5 bi-
lhões. A ga ran tia da as sis tên cia téc ni ca. A ga ran tia do 
ser vi ço pre vi den ciá rio es pe ci al para os tra ba lha do res
ru ra is. E as mais de du zen tas so li ci ta ções fe i tas pela
pa u ta do Gri to, o Pre si den te Lula res pon deu, na ín te-
gra, a to das elas, de vol ven do o do cu men to ao Pre si-
den te da Con tag, o nos so co le ga Ma no el José dos
San tos para que ele pos sa, jun to aos Mi nis té ri os cor -
res pon den tes, fa zer as suas co bran ças.

Srª Pre si den te, há mu i ta di fe ren ça. Pen so que
foi dada uma li ção de Go ver no, foi dada uma li ção de
en ca mi nha men tos, para qual quer um que ve nha a su -
ce der o Pre si den te Lula no fu tu ro, de como se deve
fa zer um pla ne ja men to ade qua do e es tra té gi co para
este País. O País pre ci sa de to dos os seus ato res e
atri zes dos pro ces sos de de sen vol vi men to da eco no-
mia na ci o nal, seja qual for a sua par ti ci pa ção, seja

qual for a sua in ser ção, para que dêem as suas opi -
niões. E é nes se sen ti do que que ro fa zer jus aqui à mi -
li tân cia, à de ter mi na ção da Mi nis tra Ma ri na Sil va, do
Mi nis tro Mi guel Ros set to, do Mi nis tro Ciro Go mes, da
Mi nis tra Dil ma Rous seff e dos de ma is Mi nis tros que
es ti ve ram ali pre sen tes e sen ti ram na pele o que sig -
ni fi ca a im por tân cia de o Go ver no des cen tra li zar as
suas de ci sões.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res.

A Sra. Serys Slhes sa ren ko, Su plen te
de Se cre tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên-
cia, que é ocu pa da pelo Sr. João Ca pi be ri-
be.

O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – Pas so
a pa la vra à Se na do ra Serys Slhes sa ren ko.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO  (Blo co/PT –
MT. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da
ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
como Se na do ra ele i ta pelo Esta do de Mato Gros so,
ini cio este pro nun ci a men to fa zen do uma sa u da ção
efu si va ao Mu ni cí pio de Vár zea Gran de, que co me-
mo ra hoje seus 136 anos de his tó ria. Sa ú do to dos os
tra ba lha do res e to dos aque les que par ti ci pam do de -
sen vol vi men to da que le Mu ni cí pio, um dos mais pro-
mis so res do Esta do. Sa ú do as au to ri da des, na pes-
soa do Sr. Pre fe i to Ja i me Cam pos; as Srªs e Srs. Ve -
re a do res e mu i to es pe ci al men te, como já dis se aqui,
as en ti da des or ga ni za das, os tra ba lha do res de modo
ge ral e nos so Par ti do, que, or ga ni za do na que la ci da-
de, mos tra sua pre sen ça, de sem pe nha o seu pa pel.

Pas so en tão a ler, Sr. Pre si den te, um pro nun ci a-
men to fe i to pelo De pu ta do Cam pos Neto, par la men-
tar de Vár zea Gran de, na Assem bléia Le gis la ti va de
Mato Gros so:

VÁRZEA GRANDE
 COMEMORA 136 ANOS DE HISTÓRIA

Cam pos Neto

O mu ni cí pio vi zi nho da ca pi tal com ple-
ta hoje 136 anos de his tó ria. Par ti ci pa ram da 
fun da ção de Vár zea Gran de, o go ver na dor
José Vi e i ra Cou to Ma ga lhães, o ex-de pu ta-
do Li cí nio Mon te i ro, o pa dre Eles bão Pin to e 
tan tos ou tros anô ni mos que de al gu ma ma -
ne i ra con tri bu í ram para cons tru ir nos sa ci-
da de. Hoje o dia é de co me mo ra ção e de re -
fle xão.

Para que o mu ni cí pio pas sas se a ser
co nhe ci do em todo es ta do como “Ci da de
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Indus tri al”, mu i tos em pre sá ri os, pre fe i tos,
go ver na do res e po pu la ção pre ci sa ram acre -
di tar no de sen vol vi men to. A mo der ni da de
che gou na que la lo ca li da de que an tes ser via
ape nas como abri go aos pa ra gua i os e bo i a-
de i ros. Mato Gros so vol ta os olhos para Vár -
zea Gran de.

De lá pra cá, mu i ta co i sa mu dou. So-
mos o se gun do ma i or mu ni cí pio em ar re ca-
da ção. Jun tos for ma mos um con jun to de
250 mil ha bi tan tes. Tra ba lham em nos so ter -
ri tó rio de ze nas de in dús tri as im por tan tes à
eco no mia mato-gros sen se. Por ou tro lado,
nos sos go ver nan tes têm co nhe ci men to da
ne ces si da de de me lho rar o aten di men to nas 
áre as que vão des de sa ú de pú bli ca até sa -
ne a men to bá si co.

É ne ces sá rio mo der ni zar tam bém nos -
sos ser vi ços e bri gar para uma me lhor dis tri-
bu i ção de ren da. O mu ni cí pio re ce be do
Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os
(FPM) ape nas R$ 11, 853 mi lhões por ano,
se gun do o IBGE. É im pos sí vel o Exe cu ti vo
Mu ni ci pal su prir to das as de man das da po -
pu la ção.

Fal tam es co las do en si no mé dio, te-
mos ape nas 8.936 ma tri cu la dos con tra
55.514 do en si no fun da men tal. Te mos sete
hos pi ta is, sen do ape nas um par ti cu lar. O
trans por te co le ti vo tam bém é ou tra si tu a ção
que ne ces si ta de me lho ri as ur gen te.

Como mem bro do Con se lho De li be ra ti-
vo do Aglo me ra do Urba no va mos lu tar para
que a in te gra ção do trans por te en tre Cu i a bá
e Vár zea Gran de se tor ne re a li da de. Esti-
ma-se que mais de seis mi lhões de pes so as
de pen dam dos co le ti vos. A ma i o ria uti li za
dois pas ses por dia seja para o tra ba lho ou
es tu dos. Tra fe gam di a ri a men te em ôni bus
su ca te a dos e di ri gi dos, em gran de par te,
por pro fis si o na is sem qua li fi ca ção.

A in te gra ção vai per mi tir uma eco no-
mia de apro xi ma da men te R$ 100,00 por
mês. Te nho cer te za que mu i tos pais de fa-
mí lia vão uti li zar esse di nhe i ro para com prar
ces tas bá si cas. O cli en te do sis te ma in ter-
mu ni ci pal es pe ra tam bém qua li da de dos
ser vi ços, ôni bus no vos, mo to ris tas e co bra-
do res pre pa ra dos.

O ani ver sá rio da ci da de que tem como 
pa dro e i ra Nos sa Se nho ra da Guia, que há

mais de um sé cu lo ele ge de um a dois de-
pu ta dos, pre fe i tos e go ver na do res. Ela não
deve ser ho me na ge a da ape nas nes te dia.
Por meio de uma for ça-ta re fa acre di ta mos
que va mos con se guir ele var o Índi ce de De -
sen vol vi men to Hu ma no (IDH) e ter con di-
ções para con ti nu ar a dis se mi na ção da in-
dus tri a li za ção. Nos sa meta é me lho ria de
qua li da de de vida.

So mos fi lhos des ta ci da de aco lhe do ra
e por isso tra ba lha mos para vê-la mais fe liz.

Pa ra béns Vár zea Gran de!

Cam pos Neto é de pu ta do na Assem-
bléia Le gis la ti va.

Antes de en trar no as sun to que tra ta re mos com
ên fa se na ma nhã de hoje, gos ta ría mos de co mu ni car
ao Sr. Pre si den te e às Srªs e Srs. Se na do res que no
dia 17, sá ba do, acon te ce rá um gran de fó rum no Ba i-
xo Ara gua ia, Mu ni cí pio de Vila Rica, so bre a BR-158
e o fu tu ro da que la re gião, im por tan tís si ma para o nos -
so Esta do, Mato Gros so.Estão sen do mo bi li za das di -
ver sas en ti da des, au to ri da des, Pre fe i tu ras, ONGs, e a 
po pu la ção em ge ral está con vi da da. A ini ci a ti va par tiu
de uma re u nião em nos so ga bi ne te e está sen do exe -
cu ta da com a par ti ci pa ção efe ti va dos Pre fe i tos da re -
gião, da Amba – Asso ci a ção dos Mu ni cí pi os do Ba i xo
Ara gua ia, da AMM – Asso ci a ção Mato-Gros sen se
dos Mu ni cí pi os, que pre ten dem dis cu tir as po ten ci a li-
da des da re gião nos seus as pec tos só cio-eco nô mi-
cos, bem como de tec tar a sua ver da de i ra vo ca ção e a 
me lhor es tra té gia para a con clu são as fál ti ca da
BR-158.

Assim, ama nhã, es ta re mos lá com as au to ri da-
des de Bra sí lia, do Esta do de Mato Gros so e, em es -
pe ci al, com os re pre sen tan tes do Go ver no do Esta do.
Con ta mos, tam bém, com a pre sen ça do Go ver na dor
do Pará. 

Há pou cos dias, con ver sá va mos com o no bre
Se na dor De mós te nes Tor res, que tam bém se pre o cu-
pa com a re gião do Ara gua ia, e S. Exª fa la va-nos da
im por tân cia de dis cu tir mos um pro je to con jun to, o
que aca ta mos de pron to. Nos pró xi mos dias, jun ta-
men te com o no bre Se na dor De mós te nes Tor res e
ou tros Srs. Se na do res da re gião, pro mo ve re mos a
dis cus são.

Te mos aqui a Se na do ra Íris de Ara ú jo, tam bém
da Re gião, que cer ta men te par ti ci pa rá do even to.

Gos ta ria, ago ra, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, de vol tar a um as sun to de que te mos fa la do
des de que che ga mos a esta Casa, que é a ques tão
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das es tra das do nos so País,  prin ci pal men te de Mato
Gros so.

Para ser mais rá pi da, le rei um do cu men to – meu 
tem po é pou co; in fe liz men te, sem pre o é, Sr. Pre si-
den te – que fala da vin cu la ção dos re cur sos da Cide.

So li ci tar ao Pre si den te Luiz Iná cio Lula 
da Sil va o en ca mi nha men to ao Le gis la ti vo
de uma pro pos ta que, na prá ti ca, der ru be o
veto aos dis po si ti vos que, na re gu la men ta-
ção da Cide (Con tri bu i ção so bre Inter ven-
ção no Do mí nio Eco nô mi co), vin cu la vam os
re cur sos des se novo tri bu to à apli ca ção em
in fra-es tru tu ra de trans por te. Este pode ser
o ca mi nho mais cur to para que o se tor de
trans por te pos sa con tar de fi ni ti va men te com 
os re cur sos do im pos to, se gun do dis se o
Pre si den te Ge ral do Vi an na, no en cer ra men-
to do III Se mi ná rio Bra si le i ro do Trans por te
Ro do viá rio de Car gas, na quar ta-fe i ra (23),
em Bra sí lia.

O en con tro foi pro mo vi do pela NTC,
em con jun to com a Fe na tac e a Co mis são
de Vi a ção e Trans por tes da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, com o ob je ti vo de en con trar uma
for ma de re ver são do veto do en tão Pre si-
den te Fer nan do Hen ri que Car do so à vin cu-
la ção des ses re cur sos, tema que, em fun-
ção da ne ces si da de de in ves ti men tos na in -
fra-es tru tu ra de trans por te, de modo a pro-
mo ver o de sen vol vi men to do país, des per-
tou o in te res se dos se to res en vol vi dos com
a pro du ção no País bem como de par la men-
ta res e au to ri da des es ta du a is.

Além de re pre sen tan tes dos trans por-
ta do res, par ti ci pa ram José Car los Go mes
Car va lho (Vice-Pre si den te da Con fe de ra ção
Na ci o nal da Indús tria), Más si mo André Gi a-
ri na (Di re tor da Fe de ra ção das Indús tri as do
Esta do de São Pa u lo), Ro ber to No gue i ra
Fer re i ra (Con fe de ra ção Na ci o nal do Co mér-
cio), Luiz Antô nio Fa yet (Con fe de ra ção Na-
ci o nal da Agri cul tu ra), en tre ou tros. O apo io
de les à vin cu la ção dos re cur sos da Cide,
além de de mons trar que o tema in fra-es tru-
tu ra de trans por te ex tra po la os li mi tes do
mo dal ro do viá rio, tra duz a pre o cu pa ção dos
seg men tos or ga ni za dos da so ci e da de com
o fu tu ro do País.

Se cre tá ri os Esta du a is de Trans por te,
como Agos ti nho Pa trus, de Mi nas Ge ra is
(tam bém Pre si den te do Fó rum Na ci o nal de

Se cre tá ri os de Trans por te dos Esta dos), e
Luiz Anto nio Pa got, de Mato Gros so, aler ta-
ram para o ris co que o de sen vol vi men to da
eco no mia cor re com a fal ta des ses in ves ti-
men tos. Pa got su ge riu que se ado tem me di-
das ime di a tas para re ver ter a des vin cu la ção
dos re cur sos da Cide. O De pu ta do Eli seu
Re sen de, au tor do Pro je to de Re gu la men ta-
ção da Cide, pro pôs que a vin cu la ção seja
ob je to de emen das à Lei de Di re tri zes Orça -
men tá ri as, ve tan do-se o uso de re cur sos da
con tri bu i ção em ou tras ati vi da des que não
se jam as de fi ni das ori gi nal men te na pro pos-
ta apro va da pelo Con gres so Na ci o nal.

Pas so a ler ra pi da men te, Sr. Pre si den te, o do -
cu men to fi nal re di gi do pe los par ti ci pan tes do en con-
tro.

TRANSPORTE PARA O DESENVOLVIMENTO

Do cu men to Fi nal do III Se mi ná rio
Bra si le i ro do Trans por te Ro do viá rio de
Car gas.

De to dos os as sun tos de ba ti dos du ran-
te o III Se mi ná rio Bra si le i ro do Trans por te
Ro do viá rio de Car gas, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos, em 23 de abril de 2003, por par la-
men ta res, au to ri da des do go ver no fe de ral,
se cre tá ri os es ta du a is de trans por te, lí de res
das clas ses pro du to ras, em pre sá ri os e téc-
ni cos do se tor, uma ques tão ocu pou lu gar
de des ta que: os ve tos do ex-pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so à Lei nº 10.636,
de de zem bro do ano pas sa do, que cri ou o
Fun do Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de Trans-
por tes.

Eles re pre sen ta ram um gran de equí vo-
co, de con se qüên ci as de sas tro sas para o
País. Ao eli mi nar da lei os dis po si ti vos que
ga ran ti am a vin cu la ção dos re cur sos da
Cide – Con tri bu i ção de Inter ven ção so bre o
Do mí nio Eco nô mi co às fi na li da des pre vis tas
na Emen da Cons ti tu ci o nal nº 33, de 12 de
de zem bro de 2001, o Po der Exe cu ti vo des-
res pe i tou o acor do po lí ti co te ci do com com -
pe tên cia pelo Con gres so Na ci o nal so bre a
ma té ria.

Um dos pon tos es sen ci a is des te acor -
do, ex ter mi na do pela ca ne ta pre si den ci al, foi 
o que des ti na va 75% dos re cur sos da Cide
(es ti ma dos em R$12 bi lhões em 2003) ao
FNIT – Fun do Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de 
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Trans por tes, que aca bou, as sim, com ple ta-
men te des fi gu ra do.

Qu al quer que te nha sido a in ten ção
por trás do veto (por exem plo, ga ran tir re cur-
sos para pa gar ju ros da dí vi da ou au men tar
o su pe rá vit pri má rio), con clu iu-se que os re -
sul ta dos prá ti cos des te ato se rão, além do
des vir tu a men to do novo tri bu to, a cri a ção de 
um gran de im bró glio ju rí di co-cons ti tu ci o nal.

Por for ça da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 
33, a Cide tor nou-se um tri bu to com des ti-
na ção es pe cí fi ca e obri ga tó ria. Os ve tos à
Lei nº 10.636, por tan to, não au to ri zam que
os re cur sos dela pro ve ni en tes te nham qual -
quer ou tra apli ca ção. Con for me ju ris tas re-
no ma dos, ou a Cide cum pre suas fi na li da-
des cons ti tu ci o na is ou a sua co bran ça es ta-
rá su je i ta até a sus pen são ju di ci al. O que
não po de mos de i xar acon te cer, não po de-
mos per mi tir! Nes te caso, seus ges to res po -
de rão ser res pon sa bi li za dos pelo des vio de
fi na li da de dos re cur sos ar re ca da dos.

Uma das jus ti fi ca ti vas dos ve tos foi a
de que 75% dos re cur sos eram um per cen-
tu al mu i to ele va do. Vale lem brar que mes mo
o FMI e o Ban co Mun di al re co men dam que
pa í ses em es tá gio se me lhan te ao do Bra sil
des ti nem 3,5% do seu PIB ao in ves ti men to
em trans por tes. No caso bra si le i ro, isto equi -
va le a R$35 bi lhões por ano. Esta mos pe-
din do ape nas R$12 bi lhões, em mais de um
ano, o que foi ar re ca da do.

Por tan to, mes mo que ain da mu i to lon-
ge do ní vel ide al, re cur sos exis tem e já es -
tão sen do ar re ca da dos há mais de um ano
e meio. O que é pre ci so é dar-lhes a des ti-
na ção cor re ta e le gal.

Só essa me di da será ca paz de evi tar
um imi nen te “pa ra dão” no se tor de trans por-
tes e su pe rar as crô ni cas e sa bi das de fi ciên-
ci as lo gís ti cas do País, ca pa zes de com pro-
me ter o cres ci men to da eco no mia (es pe ci al-
men te do se tor agrí co la) e con ti nu ar ca u-
san do vul to sos pre ju í zos ao País.

Enquan to não se al te rar esse qua dro
inad mis sí vel, será im pos sí vel a eco no mia
cres cer a ta xas ra zoá ve is e, por tan to, ge rar
em pre gos e me lho rar as con di ções so ci a is
do povo.

Estu do da Cop pe ad de mons tra que as
em pre sas bra si le i ras são obri ga das a man-

ter em mé dia 22 dias a mais do es to que do
que as nor te-ame ri ca nas, o que re pre sen ta
um des per dí cio de US$40 bi lhões por ano.

Com ida de mé dia de 17,5 anos, a su-
ca te a da fro ta bra si le i ra de ca mi nhões apre-
sen ta se ri ís si mos pro ble mas de se gu ran ça,
po lu i ção e pro du ti vi da de.

No Bra sil, os aci den tes ro do viá ri os su -
pe ram – aten tem se nho res! – em 70 ve zes
os ín di ces re la ti vos do Ca na dá e em 10 ve -
zes os da Itá lia. Essa bar ba ri da de equi va le
a um aci den te fa tal com um Bo e ing 737 lo -
ta do a cada 36 ho ras e gera per das hu ma-
nas cal cu la das em US$10 bi lhões por ano – 
se é que isso pode ser ava li a do!

Con si de ran do-se ape nas as per das de 
sa fras, o cus to adi ci o nal ge ra do pe las más
con di ções das ro do vi as, os dias adi ci o na is
de co ber tu ra de es to ques e as per das hu-
ma nas, o mon tan te dos pre ju í zos su pe ra,
por tan to, US$60 bi lhões por ano.

Isso sem fa lar na ba i xa efi ciên cia ener -
gé ti ca da fro ta, que leva a um con su mo de
di e sel 29% su pe ri or ao dos Esta dos Uni dos;
e a emis são de po lu en tes, 2,6 ve zes su pe ri-
or à nor te-ame ri ca na – que tam bém não é
um exem plo dos me lho res. Ou ain da nos
cus tos do com ba te ao rou bo de car gas, que
con so mem mais de 10% da re ce i ta bru ta
das em pre sas de trans por tes.

Em sín te se, se nho res, o des ca so a
que o trans por te ro do viá rio de car gas foi re -
le ga do há lon gos anos ge rou um qua dro
pro fun da men te gra ve e per tur ba dor. Além
de car re gar aque la usu al ine fi ciên cia, o se-
tor con vi ve com o sa cri fí cio inú til de mi lha-
res de vi das; e, se nada for fe i to, pode-se
con ver ter no gar ga lo ca paz de im pe dir a re -
to ma da do cres ci men to eco nô mi co do nos-
so País.

Di an te des tas cons ta ta ções, cus ta-me
crer que al guém con si de re ex ces si vo des ti-
nar de R$9 bi lhões a R$12 bi lhões da Cide
– in for ma ção que es tou bus can do por meio
de um re que ri men to ao Mi nis tro Pa loc ci –
ao se tor de trans por tes. Na ver da de, há
pou quís si mas co i sas tão im por tan tes e ur-
gen tes a fa zer no País como de sa tar os nós
lo gís ti cos que com pro me tem a com pe ti ti vi-
da de e que fa zem es cor rer pelo ralo do des -
per dí cio bi lhões de dó la res, que po de ri am
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es tar sen do in ves ti dos em ati vi da des pro du-
ti vas ou pro gra mas so ci a is.

Por isso, os pro mo to res des se even to
a que me re fi ro, o III Se mi ná rio de Trans por-
tes, es pe ram que os ecos des se se mi ná rio
se jam su fi ci en te men te for tes para mo bi li zar
os em pre sá ri os, os tra ba lha do res, o Con-
gres so Na ci o nal e o Po der Exe cu ti vo para a
gra vi da de da de li be ra ção a to mar em re la-
ção à apli ca ção dos re cur sos da Cide.

Des car ta da a ex tin ção do tri bu to, que
não in te res sa a nin guém, en tre as al ter na ti-
vas de en ca mi nha men to pos sí ve is in clu-
em-se não ape nas a der ru ba da pura e sim -
ples do veto pre si den ci al, como tam bém
uma me di da pro vi só ria ou a apre sen ta ção
de emen das à Lei de Di re tri zes Orça men tá-
ri as de 2004 pro i bin do o des vir tu a men to das 
re ce i tas da CIDE.

Da de ci são acer ta da so bre o as sun to
de pen de rão não ape nas o fu tu ro do se tor de 
trans por tes, mas prin ci pal men te, fun da men-
tal men te, o fu tu ro do pró prio País.

Não é pre ci so que se jam os 75%, em um pri-
me i ro mo men to, mas que se des ti ne al gum per cen-
tu al ra zoá vel para que pos sa mos re to mar a ques tão
da vi a bi li da de das nos sas ro do vi as no País como
um todo.

E peço aqui es pe ci al men te ao meu Esta do,
Mato Gros so, ou uma me di da pro vi só ria, ou a apre-
sen ta ção de emen das à Lei de Di re tri zes Orça men tá-
ri as de 2004 pro i bin do o des vir tu a men to das re ce i tas
da Cide.

Sr. Pre si den te, cre mos, acre di ta mos na de ter mi-
na ção do nos so Pre si den te da Re pú bli ca, do Pre si-
den te Luiz Iná cio Lula da Sil va. Te mos cer te za de que
S. Exª dará, com os es tu di o sos, com os en ten di dos
des sa área, a so lu ção ade qua da para a ques tão da
Cide, para que se te nha, de pon ta a pon ta, nes te País, 
a so lu ção, o caso re sol vi do das nos sas es tra das.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – Por

per mu ta com o Se na dor He rá cli to For tes, con ce do a
pa la vra ao Se na dor Edi son Lo bão.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, a ex pan são da vi o lên-
cia em nos so País, agra va da pe los au da ci o sos de sa-
fi os ao Po der Pú bli co, nos tem de i xa do a to dos sob
enor me per ple xi da de. Os ape los da po pu la ção, an-
gus ti a da com a cres cen te in se gu ran ça pú bli ca, in fe-

liz men te ain da não en con tra ram a res pos ta enér gi ca,
ade qua da, dura, de fi ni ti va, ca paz de de vol ver a tran -
qüi li da de a nos sas cri an ças, nos sos jo vens, mu lhe res
e tra ba lha do res, as se gu ran do ao povo o seu mais
ele men tar di re i to de ci da da nia, que é a sua li ber da de
de ir e vir.

Se já não bas tas sem as ce nas de ban di tis mo
que se re no vam a cada ins tan te, am pla men te di vul-
ga das pela im pren sa, mi nha per ple xi da de ex tre-
mou-se, nes tas úl ti mas ho ras, com os epi só di os que
me fo ram nar ra dos na vi si ta que re ce bi em meu ga bi-
ne te de uma de le ga ção de po li ci a is ro do viá ri os fe de-
ra is.

Em nu me ro sos pon tos do País, já não exis te a
pos si bi li da de de um ôni bus de pas sa ge i ros ou um ca -
mi nhão de car ga per cor rer ro do vi as fe de ra is sem o
apo io de uma es col ta ar ma da. De São Luís ou de
Impe ra triz, no meu Esta do do Ma ra nhão; ou de Ca ru-
a ru à re gião do Sal gue i ro, em Per nam bu co; ou em
Cam pi na Gran de, na Pa ra í ba; ou em Belo Ho ri zon te,
São Pa u lo, Rio de Ja ne i ro e Bra sí lia – para ci tar ape -
nas al gu mas ci da des –, ne nhum ôni bus ou ne nhum
ca mi nhão de car ga sai des sas ci da des, ou a elas che -
ga, com a ga ran tia de que cum pri rá o seu ro te i ro sem
so frer o ata que de ban di dos.

O que não se sabe, Sr. Pre si den te, é que a Po lí-
cia Ro do viá ria Fe de ral, con si de ra da uma cor po ra ção
qua li fi ca da, está gra ve men te des fal ca da no seu efe ti-
vo, e tar dam, sem ma i o res jus ti fi ca ções, as pro vi dên-
ci as para re com pô-lo.

Nu me ro sos pos tos des sa Po lí cia, à qual cabe a
res pon sa bi li da de de ga ran tir 24 ho ras por dia a se gu-
ran ça em nos sas es tra das fe de ra is, já fo ram de sa ti va-
dos, e ou tros o se rão bre ve men te. O seu efe ti vo de
10.098 agen tes já foi re du zi do, nos úl ti mos anos, em
cer ca de três mil po li ci a is, ou seja, hou ve 30% de re -
du ção. Nos úl ti mos qua tro me ses, ou tros 300 po li ci a is
se apo sen ta ram, e, até o fim des te ano, pre vê-se que
se apo sen ta rão mais mil dos seus agen tes.

Des ne ces sá rio ar gu men tar que esse es va zi a-
men to da Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral é mo ti vo de jú bi-
lo para tra fi can tes e cri mi no sos, que se li be ram de
bar re i ras para o li vre trân si to de dro gas e ar ma men-
tos con tra ban de a dos.

O que se es tra nha, Sr. Pre si den te, é que o Mi -
nis tro da Jus ti ça, no iní cio des te ano, já en ca mi nhou
avi so mi nis te ri al ao Mi nis té rio do Pla ne ja men to au to-
ri zan do a aber tu ra de edi tal para a re a li za ção do con -
cur so pú bli co – com pre vi são or ça men tá ria já con sig-
na da – que, ain da em 2003, ad mi ti ria no vos 1,1 mil
po li ci a is ro do viá ri os fe de ra is. É um con tin gen te que
se re cla ma em ca rá ter emer gen ci al, para equi li brar,
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ao me nos em par te, as de fi ciên ci as que pe sam so bre
tal cor po ra ção. Ve ri fi que-se que, mes mo com a ad-
mis são des ses 1,1 mil po li ci a is, ain da as sim, a Po lí cia
Ro do viá ria Fe de ral es ta rá des fal ca da de seu efe ti vo
an te ri or em mais de 2,5 mil no vos agen tes.

Fal ta, por tan to, uma sim ples as si na tu ra do Mi -
nis tro do Pla ne ja men to para ati var uma pro vi dên cia
de ur gen te in te res se pú bli co.

Con vém res sal tar que o Pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va, por suas pró pri as pa la vras ou por in ter-
mé dio do Mi nis tro da Jus ti ça, de mons tra cons tan te-
men te a sua sin ce ra pre o cu pa ção na bus ca de so lu-
ções ur gen tes que res ga tem a ple ni tu de da se gu ran-
ça pú bli ca em nos so País. Uma das ações nes se sen -
ti do está nas mãos do seu Mi nis tro do Pla ne ja men to,
que se ria li be rar o pro ces so ori gi ná rio do Mi nis té rio
da Jus ti ça.

E por que tar da tal ação?
O Sr. Anto nio Car los Va la da res (Blo co/PSB –

SE) – Per mi te-me V. Exª um apar te?
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Ouço V.

Exª, Se na dor Anto nio Car los Va la da res.
O Sr. Anto nio Car los Va la da res (Blo co/PSB –

SE) – Se na dor Edi son Lo bão, V. Exª traz à tri bu na do
Se na do Fe de ral uma jus ta re cla ma ção e evi den cia
uma pre o cu pa ção gra ve com a si tu a ção, por que pas -
sa o nos so País, re la ci o na da ao pro ble ma da in se gu-
ran ça nas es tra das fe de ra is e es ta du a is. Qu an to às
es tra das fe de ra is, des ta ca-se a sua pre ca ri e da de, a
bu ra que i ra ge ral exis ten te, e ne nhu ma pro vi dên cia
ime di a ta é to ma da para cor ri gir essa de fi ciên cia. Todo
esse qua dro se agra va, e isso é res sal ta do no re la to
que faz V. Exª, se gun do o qual uma cor po ra ção tão
im por tan te quan to a Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral está
des fal ca da, pois mi lha res de po li ci a is, agen tes, es-
tão-se apo sen tan do e de i xan do va gos qua dros im-
por tan tes que de vem ser pre en chi dos. Cabe, en tão,
ao Exe cu ti vo, no caso o Mi nis tro do Pla ne ja men to, dar 
en ca mi nha men to à so li ci ta ção fe i ta pelo Mi nis tro da
Jus ti ça, como dis se V. Exª. O Go ver no Fe de ral, por
meio do Mi nis tro da Jus ti ça, co lo cou as co i sas no seu
de vi do lu gar, pro mo ven do a re a li za ção de con cur so
pú bli co para pre en chi men to dos qua dros, bus can do o 
for ta le ci men to da ins ti tu i ção e o com ba te à cri mi na li-
da de. Se na dor Edi son Lo bão, V. Exª, que foi Go ver na-
dor de Esta do, um dos mais efi ci en tes Go ver na do res
do Nor des te do Bra sil, no bra vo Esta do do Ma ra nhão,
sabe que a in se gu ran ça na ci da de, no cam po e nas
es tra das não exis tia na que la como hoje exis te. Onde
quer que es te ja mos, po de mos ser ata ca dos por um
ban di do. É pre ci so que al gu ma pro vi dên cia seja to-

ma da de ime di a to, au men tan do o con tin gen te de po li-
ci a is, pre pa ran do a ins ti tu i ção para en fren tar os ban -
di dos que an dam com ar mas im por ta das, cri an do um
qua dro de in te li gên cia na ins ti tu i ção mi li tar nas ci da-
des, nas cor po ra ções mi li ta res, para es tu dar e ma pe-
ar em todo o Bra sil os lu ga res mais pe ri go sos que es -
tão sen do ata ca dos pe los ban di dos. Com uma po lí ti-
ca de pre ven ção na área da se gu ran ça, po de mos efe -
ti va men te com ba ter, com ma i or efi ciên cia, a cri mi na li-
da de, que tem sido a tô ni ca não só nas ci da des, como 
nas es tra das e ro do vi as fe de ra is. Por isso, somo-me
ao ape lo de V. Exª, para que o Mi nis tro do Pla ne ja-
men to pro vi den cie, o quan to an tes, a re a li za ção do
con cur so re que ri do pelo Mi nis té rio da Jus ti ça. Assim
fa zen do, te mos cer te za ab so lu ta de que gran de par te
des se gra ve pro ble ma es ta rá sen do re sol vi da a con -
ten to em nos so País.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Agra de-
ço, Se na dor Anto nio Car los Va la da res, a con tri bu i ção
de V. Exª, que de cor re da sua ex pe riên cia, do seu es -
pí ri to pú bli co, da sua ele va ção e do cum pri men to do
seu pa pel de re pre sen tan te do seu Esta do e de le gis-
la dor fe de ral. Até pos so di zer que há um pro je to de
au to ria de V. Exª, na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, que pre si do, ten den te exa ta men te a
en con trar me i os e mo dos para con ter a vi o lên cia nas
es tra das. Lou vo a ini ci a ti va de V. Exª, que é cri a ti va e
que ha ve rá de con tri bu ir para a so lu ção que to dos de -
se ja mos.

Mas, Se na dor Anto nio Car los Va la da res, o mun -
do vive ci clos de tor men to, e o des te mo men to é a in -
se gu ran ça, a vi o lên cia que as so la a hu ma ni da de em
to das as la ti tu des do pla ne ta. No Bra sil, es ta mos vi -
ven do in ten sa men te esse cá li ce de amar gu ra. A vi o-
lên cia che ga às nos sas gran des ci da des, sem que te -
nha mos ca pa ci da de de con tê-la e de ven cê-la. Faz-se 
ne ces sá ria, por tan to, a ação de cada um de nós, a cri -
a ti vi da de, a ener gia e a for ça de von ta de do Go ver no,
para que se che gue a um pon to to le rá vel, pelo me nos,
em ma té ria de se gu ran ça em nos so País.

As es tra das a que V. Exª se re fe re, e o faz em
boa hora, es tão re al men te em es ta do de plo rá vel e
cada vez se de te ri o ram mais, por que a res ta u ra ção,
por ra zões de na tu re za eco nô mi ca, que já não de se jo
aqui exa mi nar, não é fe i ta anu al men te, como de ve ria.
As pró pri as re gras do an ti go De par ta men to Na ci o nal
de Estra das de Ro da gem es ta be le ci am que, a cada
ano, 10% des sas ro do vi as de ve ri am ser res ta u ra das,
re com pos tas, o que, de plo ra vel men te, não tem acon -
te ci do. Esta mos a pon to de ver nos sa ma lha ro do viá-
ria, que cus tou ao País qua se US$200 bi lhões, toda
des tru í da, pela fal ta de ma nu ten ção.
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Srªs e Srs. Se na do res, vejo aqui a Se na do ra Iris
de Ara ú jo e pos so acres cen tar que tam bém o Esta do
de S. Exª está sen do sa cu di do por essa ação de li tu o-
sa de me li an tes que in fes tam as ro do vi as bra si le i ras.

Os ôni bus que saem com pas sa ge i ros de Bra -
sí lia, da Ca pi tal da Re pú bli ca, não con se guem che-
gar in có lu mes a Go iâ nia sem se rem com bo i a dos
pela Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral. Essa é a si tu a ção a
que che gou o Bra sil. Isso não pode con ti nu ar.

O Sr. Efra im Mo ra is (PFL – PB) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Ouço V.
Exª, emi nen te Lí der Efra im Mo ra is.

O Sr. Efra im Mo ra is (PFL – PB) – Se na dor
Edi son Lo bão, V. Exª abor da um as sun to da ma i or
im por tân cia para todo o nos so País. No iní cio de seu 
pro nun ci a men to, V. Exª se re fe riu ao meu Esta do,
mais pre ci sa men te à ci da de de Cam pi na Gran de,
que é um pon to de con ver gên cia do Rio Gran de do
Nor te, é um pon to de con ver gên cia de Per nam bu-
co.To dos os ca mi nhões de car ga que saem de Cam -
pi na Gran de e de Ca ru a ru pela ro do via fe de ral ou
vão acom pa nha dos de car ros da Po lí cia Fe de ral ou
não che gam ao seu des ti no. Ape sar do ex ce len te
tra ba lho – te nho que re gis trar isto – da Po lí cia Ro do-
viá ria Fe de ral no meu Esta do, a Pa ra í ba, e tam bém
do tra ba lho da Po lí cia Ci vil e da Po lí cia Mi li tar, in fe-
liz men te cres ceu mu i to o ne gó cio do rou bo de car-
gas. A in se gu ran ça está no meu Esta do, está no
Esta do de V. Exª e em tan tos ou tros Esta dos des te
País. Assim, o Go ver no Fe de ral tem que to mar pro-
vi dên ci as ur gen tes a esse res pe i to. Hoje, o ma i or
pro ble ma des te País é se gu ran ça. O povo bra si le i ro
pede – e pede com mu i ta ur gên cia – que se dê so lu-
ção para o pro ble ma da fal ta de se gu ran ça. Te mos
de sem pre go, sim, mas a se gu ran ça co me ça a do mi-
nar essa ques tão. E V. Exª, ao abor dar o as sun to,
puxa um dos pon tos que con si de ra mos mais im por-
tan tes, o rou bo de car ga. Esse é um pro ble ma que
está de i xan do de acon te cer nas ro do vi as fe de ra is
para acon te cer tam bém nas ro do vi as es ta du a is. O
pro ble ma está se avo lu man do de tal for ma que, com 
cer te za, não só os go ver nos es ta du a is es tão per-
den do o con tro le, mas prin ci pal men te o Go ver no Fe -
de ral. Pa ra be ni zo V. Exª pela ques tão que traz nes ta
sex ta-fe i ra a esta Casa.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Agra de-
ço o tes te mu nho de V. Exª, que é um dado a mais a
cha mar a nos sa res pon sa bi li da de para esse pro ble-
ma gra vís si mo da vida do povo bra si le i ro. Não po de-

mos pros se guir sem uma so lu ção para essa ques-
tão fun da men tal, que está re la ci o na da à se gu ran ça.
O de sem pre go con tri bui, sem dú vi da al gu ma, para o 
agra va men to des sa ques tão.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Ouço o
emi nen te Lí der José Agri pi no, meu Lí der.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Se na dor
Lo bão, que ro, ini ci al men te, cum pri men tá-lo pela
opor tu ni da de do seu pro nun ci a men to, e adu zir al-
guns fa tos que sei que são do co nhe ci men to de V.
Exª, mas que irão au men tar a subs tân cia do seu
pro nun ci a men to. No meu Esta do, como no Esta do
de V. Exª, sa be mos que, em al gu mas lo ca li da des,
ca mi nhões car re ga dos com car gas, se jam elas mu i-
to va li o sas ou pou co va li o sas, em de ter mi na dos tre -
chos ou lo ca is, à no i te, só tra fe gam em com bo io –
três, qua tro, cin co, dez ca mi nhões, um ao lado do
ou tro, um atrás do ou tro, e guar ne ci dos por po li ci a is
ou se gu ran ça pri va da ar ma da. Do con trá rio, atra ves-
sam e fi cam, ou fica a car ga. É um fato ab so lu ta-
men te ina ce i tá vel. E isso está se avo lu man do, por-
que há qua tro, cin co anos, ou via-se fa lar dis so como 
um fato iso la do – ca u sa va es pé cie, mas era um fato
iso la do. Hoje, es ses fa tos es tão se re pe tin do, es tão
se tor nan do cor ri que i ros, e co me ça mos a ace i tá-los.
Mas não po de mos ace i tar es ses fa tos, por que eles
de cor rem da im pu ni da de. Esses fa tos es tão se mul -
ti pli can do por ca u sa da im pu ni da de. Ocor re o rou bo,
o se qües tro da car ga, a co mer ci a li za ção da car ga, e 
não há pu ni ção aos la drões da car ga e aos in ter me-
di a do res da sua ven da, nem apre en são da car ga.
Há cor rup ção no co me ço, no meio e no fim. A im pu-
ni da de só pode ser co i bi da com a ação enér gi ca de
go ver no, e com pri o ri da de de ação go ver na men tal.
Pen so que o pro nun ci a men to de V. Exª cla ma por
pri o ri da de de ação, por que po de mos ter go ver nos
vol ta dos pri o ri ta ri a men te para a edu ca ção, para a
sa ú de, para a ge ra ção de em pre gos ou para a se gu-
ran ça. E se gu ran ça está se trans for man do em ab so-
lu ta pri o ri da de na ci o nal, por que as pes so as es tão
co me çan do a fi car in tran qüi las em Codó, em São
Luís, no Rio, em São Pa u lo, em toda a par te, seja de 
que ta ma nho for a ci da de. E não há nada que mais
com pli que a qua li da de de vida das pes so as do que
a in tran qüi li da de. As pes so as es tão in tran qüi las, es -
tão vi ven do mal por ca u sa da fal ta de se gu ran ça,
que de cor re – e esta é uma ava li a ção que faço para
con si de ra ção do Ple ná rio – da im pu ni da de. Per mi-
ta-me V. Exª in for mar um dado. Na Sub co mis são
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Espe ci al que es tu da a se gu ran ça, ou tro dia, ouvi um 
dado que me es tar re ceu: fui in for ma do, por gen te
que co nhe ce da dos e es ta tís ti ca, de que nos Esta-
dos Uni dos da Amé ri ca, a na ção mais rica do mun-
do, 5% da po pu la ção ame ri ca na – cus ta-me crer,
mas foi de cla ra do lá – está en car ce ra da. Esta mos
fa lan do de dez mi lhões de pes so as, o que é ab so lu-
ta men te in crí vel. Per gun tei se era ver da de e a pes-
soa que fez essa de cla ra ção re i te rou que era ver da-
de i ra. O Esta do ame ri ca no tem di nhe i ro para man ter
os pre sí di os fe de ra is, e os es ta dos e mu ni cí pi os têm 
os seus pre sí di os para man ter essa po pu la ção en-
car ce ra da, pre sa, à mar gem, sem pre ju di car o in te-
res se da so ci e da de. Di an te dis so, per gun to: como se 
es ta be le ce o pro ces so de en car ce rar um per cen tu al
tão alto da po pu la ção que é de lin qüen te? Com di-
nhe i ro. Se a se gu ran ça co me ça a se con subs tan ci ar
como uma pri o ri da de na ci o nal, só há um ca mi nho
para co i bir a pro li fe ra ção dos nú cle os de ban di tis mo
aos qua is V. Exª se re fe re: apli car di nhe i ro, e di nhe i-
ro ma ci ço, para co i bir o cri me evi tan do a im pu ni da-
de. Cum pri men to V. Exª pela opor tu ni da de do pro-
nun ci a men to e pela subs tân cia dos ar gu men tos.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Se na dor
José Agri pi no, V. Exª tem acom pa nha do os tra ba-
lhos da Sub co mis são de Se gu ran ça, cri a da a par tir
da Co mis são que pre si do, a Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, exa ta men te para de tec tar
pro ble mas des sa na tu re za e ten tar, pelo me nos, ad -
ver tir o Po der Pú bli co para a gra vi da de da si tu a ção
em que vi ve mos.

Fala V. Exª em dez mi lhões de ame ri ca nos en -
car ce ra dos. No Bra sil, são ape nas du zen tos mil,
para uma po pu la ção que é me nor que a ame ri ca na,
mas não tan to. Isso já in di ca, por tan to, o des ca la bro
em ma té ria de cu i da dos com a se gu ran ça em nos so
País.

Já não se pode mais se quer vi a jar de avião,
des cen do no Ga leão, no Rio de Ja ne i ro. Ontem ou
an te on tem, li nos jor na is re co men da ções, vin das do
ex te ri or, de um gran de ban co in ter na ci o nal, para
que seus fun ci o ná ri os, quan do ti ves sem que vi a jar
ao Bra sil, não des ces sem no Ae ro por to Inter na ci o-
nal do Ga leão, no Rio de Ja ne i ro, por que o tras la do
en tre o Ga leão e o cen tro da ci da de está su je i to, em 
80% das ve zes, a as sal tos e ao co me ti men to de cri -
mes de toda na tu re za.

Não po de mos ser uma Na ção apon ta da no ex -
te ri or des sa ma ne i ra. É pre ci so que o Po der Pú bli co
se dê con ta de que o des pres tí gio da Na ção ocor re

a par tir da qui, des se des ca la bro na se gu ran ça na ci-
o nal.

Se na dor José Agri pi no, em meu pro nun ci a-
men to, falo so bre a Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral, que
ti nha, há al guns anos, um efe ti vo de ape nas dez mil
ho mens. Hoje, são sete mil, e es ta mos ca mi nhan do
para seis mil. E ain da é a Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral
que ga ran te o pros se gui men to dos ca mi nhões de
car ga que cir cu lam em to das as la ti tu des des te País, 
já que não te mos rede fer ro viá ria em gran de es ca la,
nem o trans por te por hi dro vi as.

Ou fa ze mos isso hoje, ou va mos co me çar a
com pro me ter até mes mo a cir cu la ção das mer ca do-
ri as. E nem que ro mais fa lar nos pas sa ge i ros, que
es tão de i xan do de vi a jar por ôni bus e até por
aviões.

Meu Deus, a que pon to che ga mos!

E não se diga que isso cus ta uma for tu na in -
cal cu lá vel que o País não pode in ves tir no se tor.
Não é tão caro as sim. É ne ces sá rio que haja de ter-
mi na ção, ação obs ti na da, sem a qual não che ga re-
mos a pon to al gum.

Srªs e Srs. Se na do res, a Po lí cia Ro do viá ria Fe -
de ral, como se sabe, tem por de ver não so men te a
se gu ran ça das nos sas ro do vi as. No in te ri or do País,
é o agen te de se gu ran ça que am pa ra as co mu ni da-
des se di a das na zona ru ral ou fora dos pe rí me tros
ur ba nos. Os go ver nos es ta du a is têm nes sa cor po ra-
ção um su por te para o po li ci a men to do seu ter ri tó rio.
Par ti ci pa a Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral de ope ra ções
con jun tas com as po lí ci as fe de ral e es ta du al.

Srªs e Srs. Se na do res, to das es sas ati vi da des
di re ta men te vin cu la das à se gu ran ça que o Go ver no
e to dos nós de se ja mos es tão se ri a men te pre ju di ca-
das pe los pro ble mas im pos tos à Po lí cia Ro do viá ria
Fe de ral, exa ta men te nos ins tan tes em que se re co-
nhe ce a pre mên cia de se equi par nos sas ins ti tu i-
ções de se gu ran ça com os ins tru men tos que as ca-
pa ci tem a com ba ter a de sa fi a do ra des fa ça tez de
me li an tes.

Vim hoje a esta tri bu na, Sr. Pre si den te, para le -
var ao Go ver no Fe de ral o ape lo para que se dê ime -
di a to an da men to ao con cur so pú bli co pro gra ma do
para a par ci al re com po si ção dos qua dros da Po lí cia
Ro do viá ria Fe de ral, uma pro vi dên cia que, a cada
pro cras ti na ção, alar ga para o cri me or ga ni za do ma i-
o res opor tu ni da des de for ta le ci da so bre vi vên cia e
de ações anti-so ci a is.

Srª Pre si den te, te nho es pe ran ças de ser ou vi do.
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O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Ouço o
apar te de V. Exª, no bre Se na dor Ra mez Te bet.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Con gra tu-
lo-me com V. Exª pelo ex ce len te pro nun ci a men to. Ao 
fa zer jus ti ça à Po lí cia Ro do viá ria des te imen so País, 
V. Exª tam bém pede jus ti ça para to dos os ór gãos de 
se gu ran ça do Bra sil. E isso é im por tan te. A Po lí cia
Ro do viá ria re al men te tem pres ta do ine gá ve is e re le-
van tes ser vi ços à po pu la ção. É uma po lí cia que de -
sen vol ve ações de pre ven ção ao cri me, é uma po lí-
cia tra tá vel e ci vi li za da. Quem per cor re as es tra das
bra si le i ras, que pre ci sam ser re cu pe ra das e con ser-
va das – como V. Exª co brou des sa tri bu na – sabe
perfe i ta men te o va lor da Po lí cia Ro do viá ria. V. Exª
fala com a lu ci dez de sem pre e, com seu es pí ri to
pú bli co, pres ta uma gran de ho me na gem à Po li cia
Ro do viá ria Fe de ral, ao tem po em que faz re i vin di ca-
ções para to dos os ór gãos de se gu ran ça do País.
Con gra tu lo-me, por tan to, com V. Exª.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Mu i to
obri ga do a V. Exª, Se na dor Ra mez Te bet, Pre si den-
te da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, por sua
so li da ri e da de, tão im por tan te nes te mo men to, so-
bre tu do aos nos sos po li ci a is ro do viá ri os fe de ra is,
que têm a me lhor qua li fi ca ção e que, de fato, pres-
tam ser vi ços sig ni fi ca ti vos ao Bra sil e a to dos os
bra si le i ros.

Srª Pre si den te, per mi ta-me uti li zar mais um mi -
nu to para cu i dar de um ou tro as sun to.

No bre Se na dor Ra mez Te bet e de ma is Srs.
Se na do res, de se jo ma ni fes tar a mi nha so li da ri e da de
ao Po der Ju di ciá rio. Li, com de sa pon ta men to, hoje,
nos jor na is, a se guin te no tí cia:

A ame a ça do Mi nis té rio da Pre vi dên cia de di-
vul gar o nome de ju í zes au to res de de ci sões fa vo rá-
ve is a em pre sas de ve do ras, que re cor rem à Jus ti ça
para im pe dir a di vul ga ção de seus no mes na lis ta
dos ina dim plen tes, pro vo cou nova re a ção do Ju di-
ciá rio. O Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
Mi nis tro Mar co Au ré lio de Mel lo, foi o mais en fá ti co.
Para o Mi nis tro, in se rir nome de ju í zes em uma pos -
sí vel lis ta se ria re tor nar ao tem po da Inqui si ção e só 
aba la ria a cre di bi li da de do Ju di ciá rio.

O dia em que o exer cí cio da ju di ca tu ra en se jar
o lan ça men to da que le que apre ci ar con fli tos des ta
ou da que la ma ne i ra em lis ta ne gra, es ta re mos vi-
ven do mo men to igual ao da Inqui si ção. Não con si go

ima gi nar que isso ve nha a ocor rer. Isso aba la a
cren ça no Ju di ciá rio – dis se Mar co Au ré lio.

Srª Pre si den te, te nho cer te za de que não par -
tiu do Mi nis tro da Pre vi dên cia uma ati tu de des sa na -
tu re za. Vi, mu i tas ve zes, a CUT e ór gãos afins es pa-
lhan do out do ors com o nome de Par la men ta res
que vo ta vam des ta ou da que la ma ne i ra. No en tan to,
não se pode pro ce der de igual modo com o Po der
Ju di ciá rio, que não pode ser ames qui nha do, ape-
que na do, ame a ça do por ati tu des des sa na tu re za,
so bre tu do ad vin das de agen tes do Go ver no Fe de ral.
Se ria, de fato, lan çar o Po der Ju di ciá rio à exe cra ção
pú bli ca e ao opró brio, com o que não pos so es tar de 
acor do. O Po der Ju di ciá rio bra si le i ro é, na sua es-
sên cia, de cen te, cor re to e com pe ten te. Há des vi os?
Há des vi os que es tão sen do cor ri gi dos a cada ins-
tan te. É o pró prio Po der Ju di ciá rio que os cor ta, na
sua in ti mi da de, quan do os des vi os acon te cem. A mi -
nha so li da ri e da de, por tan to, ao Po der Ju di ciá rio do
meu País.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Edi son Lo-
bão o Sr. João Ca pi be ri be, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pela Sra. Íris
de Ara ú jo.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor João Ca pi be ri be por
per mu ta com o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, por vin te
mi nu tos.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, era
meu pro pó si to tra tar de uma agen da po si ti va. No en -
tan to, ao ou vir o pro nun ci a men to do Se na dor Edi son
Lo bão so bre a vi o lên cia em todo o País, de ci di en-
tre me ar a mi nha agen da po si ti va, des ta sex ta-fe i ra
azul, com a agen da ne ga ti va da re a li da de da so ci e-
da de bra si le i ra.

Te nho con tas a pres tar com esta Casa, in clu si-
ve por que go ver nei o Ama pá por dois man da tos su -
ces si vos e sei que mu i tos Se na do res, as sim como a 
so ci e da de bra si le i ra, ti ve ram opor tu ni da de de acom -
pa nhar os con fli tos que en fren tei en quan to Go ver na-
dor. Hoje, tra go os re sul ta dos des ses em ba tes, da-
dos que me pa re cem im por tan tes de se rem ofe re ci-
dos aos Ana is des ta Casa e à so ci e da de bra si le i ra,
por que dos con fli tos sur gi ram re sul ta dos po si ti vos
para o povo do Ama pá.

11712 Sá ba do  17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL296     



O en con tro do Pre si den te Lula e de sua equi pe
com os Go ver na do res e Par la men ta res da re gião
Ama zô ni ca, em Rio Bran co, na se ma na pas sa da,
de fi niu, de ma ne i ra lú ci da, que o fu tu ro da re gião
de pen de de que se te nha nova con cep ção de de-
sen vol vi men to, fun da da nas ba ses da sus ten ta bi li-
da de so ci o am bi en tal. Te mos que es cla re cer que,
mu i tas ve zes, uti li za mos a pa la vra “sus ten ta do” com
o sen ti do de “ala van ca do” pela eco no mia; mas, na
ver da de, quan do fa la mos em sus ten ta bi li da de, é no
sen ti do de ala van ca do pelo meio am bi en te.

Na que le mes mo en con tro, a Mi nis tra de Mi nas
e Ener gia de mons trou, com nú me ros, que o Ama pá
pos sui o mais alto ín di ce de ele tri fi ca ção ru ral en tre
os Esta dos da re gião, com 56% de co ber tu ra. Esse
êxi to ocor reu às cus tas de um gran de es for ço, pois
quan do as su mi mos o go ver no, em 1995, só ha via
204 qui lô me tros de rede elé tri ca na área ru ral e,
sete anos de po is, já eram 1.088 qui lô me tros, num
cres ci men to de 430%.

Entre tan to, que re mos de mons trar que o Pro-
gra ma de De sen vol vi men to Sus ten tá vel do Ama pá,
em to dos os as pec tos, fez evo lu ir os ín di ces de qua -
li da de de vida dos ama pa en ses.

Por exem plo, a rede elé tri ca na área ur ba na
pas sou de 1.260km para 1.909km, um cres ci men to
de 52%, e o nú me ro de con su mi do res de ener gia
elé tri ca du pli cou, pas san do de 53 mil para 104 mil
usuá ri os, no pe río do de 1994 a 2001. No ano de
1993, che ga mos a ter uma res tri ção de ener gia de
até 16 ho ras por dia na ca pi tal, Ma ca pá.

Além do au men to do nú me ro de con su mi do-
res, tam bém au men tou o con su mo mé dio de cada
mo ra dor do Ama pá. Isso sig ni fi ca di zer que a po pu-
la ção da que le Esta do ad qui riu no vos apa re lhos ele-
tro do més ti cos em suas re si dên ci as, me lho ran do a
sua qua li da de de vida. Em 1994, o con su mo mé dio
per cap ta de ener gia elé tri ca re si den ci al no Ama pá
era de 148 MW/h por ano. Em 2000, pas sou para
210,5 MW/h-ano, bem aci ma da mé dia do Bra sil,
que é de 172 MW/h-ano, ba se a do no con su mo de
ener gia, um dos ín di ces que ava lia a qua li da de de
vida de uma po pu la ção. Os ame ri ca nos, por exem-
plo, que não re pre sen tam mo de lo para nós, de ma-
ne i ra ne nhu ma, nem no grau de re pres são e de in to-
le rân cia que co lo cam 5 mi lhões de ame ri ca nos na
ca de ia e nem tam pou co no con su mo de ener gia elé -
tri ca, são con si de ra dos os mais ri cos do mun do,
por que con so mem mais ener gia no pla ne ta.

Com re la ção à Eco no mia do Ama pá, o Pro du to
Inter no Bru to do Esta do apre sen tou um cres ci men to
de 56% na dé ca da 90, mais do que o do bro do cres -
ci men to da eco no mia na ci o nal, que se re su miu a
26% en tre 1990 e 1999. De acor do com a úl ti ma
me di ção do IBGE, vá li da para o ano de 2000, o
Ama pá cres ceu 5,6% em re la ção a 1999. 

O co mér cio no Esta do, ava li a do pela Pes qui sa
Anu al do Co mér cio, ela bo ra da pelo IBGE, cres ceu,
en tre 1998 e 2000, na or dem de 71% na quan ti da de
de es ta be le ci men tos e 117% em pes so al ocu pa do
no se tor. A mé dia na ci o nal foi de ape nas 12% de
cres ci men to para os es ta be le ci men tos e 17% do in-
cre men to de mão-de-obra. 

A ofer ta de no vos em pre gos for ma is, me di da
pelo Re la tó rio Anu al de Infor ma ções So ci a is, do Mi -
nis té rio do Tra ba lho, apon tou um cres ci men to de
qua se 50% no Ama pá en tre 1994 e 2001, que cor -
res pon de ao meu pe río do de go ver no, en quan to o
cres ci men to no Bra sil, no mes mo pe río do, foi de
ape nas 10%. Hou ve uma bru tal re tra ção na ofer ta
de em pre go no País como um todo. 

E o mais re le van te de to dos os nú me ros foi o
fato de se avan çar nes ses as pec tos con se guin do
com que o Esta do man ti ves se a me lhor dis tri bu i ção
de ren da do País, com o co e fi ci en te de Gini, que
mede a dis tri bu i ção de ren da na so ci e da de em
0,483 con tra 0,567 do Bra sil, ou seja, quan to mais
ba i xo o co e fi ci en te de Gini me lhor a dis tri bu i ção de
ren da. Esses são da dos dos Indi ca do res de De sen-
vol vi men to Sus ten tá vel pu bli ca dos pelo IBGE, não
são da dos do meu Go ver no, são da dos do IBGE. 

O Ama pá tam bém está ven cen do a luta con tra
o anal fa be tis mo. Se gun do os cen sos do IBGE, em
1991, qua se 20 pes so as eram anal fa be tas em cada
gru po de 100. No ano de 2000, esse nú me ro já ha-
via ca í do para 11,2, que é uma taxa me nor do que a 
re gis tra da no Bra sil, de 12,8. 

Na área da sa ú de, foi tri pli ca do o aten di men to
bá si co na área es ta du al, que pas sou de 1,03 mi-
lhões de aten di men tos para 3,34 mi lhões de pro ce-
di men tos en tre 1994 e 2001. Tal vez por isso te nha-
mos con se gui do re du zir a taxa de mor ta li da de in fan-
til no Esta do, de 33 óbi tos por mil nas ci dos vi vos,
em 1994, para 27 por mil em 2000, bem me lhor do
que a taxa apre sen ta da pelo Bra sil, de cer ca de 33
nas ci dos vi vos por mil. 

E, com re la ção ao ín di ce de ex pec ta ti va de
vida ao nas cer, cons ta ta mos um au men to de cer ca
de 3 anos a mais de vida mé dia do ama pa en se, que 
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pas sou de 66,17 anos, em 1995, para 69,02 no ano
de 2000, tam bém aci ma da mé dia de vida do bra si-
le i ro, que é de 68,45 anos de ida de, se gun do da dos
do Da ta sus.

Va mos en trar em um as sun to que me pa re ce
fun da men tal e de ci si vo: a ges tão do di nhe i ro pú bli co
no Ama pá. Para se re a li zar aque les fe i tos, foi ne ces-
sá rio, em pri me i ro lu gar, sa ne ar as fi nan ças do
Ama pá, que es ta va com suas con tas com ba li das,
sem ne nhum me ca nis mo de con tro le efi ci en te de
gas to, com cen tra li za ção ex ces si va, ca ren te de ca-
pa ci da de ar re ca da tó ria e sem re cur sos para in ves ti-
men tos. É a ima gem do Bra sil de hoje. O Bra sil de
hoje é exa ta men te isso. 

Fi ze mos a li ção de casa ao ge rir os re cur sos
pú bli cos de for ma res pon sá vel, an tes mes mo da en -
tra da em vi gor da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal –
nem se fa la va em Lei de Res pon sa bi li da de, todo
mun do gas ta va de uma for ma ab sur da men te ir res-
pon sá vel –, equi li bran do as con tas pú bli cas, au men-
tan do a ar re ca da ção pró pria e me lho ran do a qua li-
da de e o con tro le do gas to pú bli co. Com isso, con-
se gui mos fa zer com que a ar re ca da ção de tri bu tos
es ta du a is apre sen tas se um sal to de cer ca de 400%
em sete anos; um fato tal vez úni co em todo o País. 

No cam po dos gas tos, pro ce de mos ao equi lí-
brio fis cal e le va mos a cabo um au da ci o so pro ces so
de des cen tra li za ção da exe cu ção fi nan ce i ra com
me ca nis mos como os ca i xas es co la res, que agi li za-
ram o gas to pú bli co, apri mo ra ram sua efi cá cia e re-
du zi ram a pos si bi li da de de des vio, por que há con-
tro le so ci al. O ca i xa es co lar fun ci o na da se guin te
ma ne i ra: o di nhe i ro vai para a es co la, que o uti li za
no pa ga men to do pes so al de apo io e na com pra da
me ren da es co lar. Aliás, a me ren da es co lar é com-
pra da no en tor no, o que gera a dis tri bu i ção de ren da
e a pul ve ri za ção des se re cur so com as co mu ni da-
des vi zi nhas. E, para fis ca li zar e con tro lar esse re-
cur so, exis te um con se lho es co lar. Em 2001, mais
de 15% do or ça men to lí qui do do Ama pá, des con ta-
das as trans fe rên ci as e os gas tos de pes so al, fo ram
re a li za dos de for ma des cen tra li za da.

Co ro an do esse pro ces so de ges tão res pon sá-
vel do di nhe i ro pú bli co, lan ça mos, na pá gi na do Go-
ver no, na in ter net, a con sul ta on-line da exe cu ção
fi nan ce i ra do Esta do. Um ins tru men to iné di to de
trans pa rên cia no País, que per mi te ao ci da dão con-
sul tar cada em pe nho emi ti do por to dos os ór gãos do 
Go ver no, com o de ta lha men to das des pe sas, as re-
ce i tas de cada fon te e, en tre ou tros, o sal do das
con tas ban cá ri as do Go ver no. Quem qui ser to mar

co nhe ci men to das con tas ban cá ri as do Go ver no,
bas ta aces sar hoje, pela in ter net, a pá gi na do Go-
ver no do Ama pá –  –, qual quer ci da dão do Ama pá
ou do mun do pode fazê-lo, por que está na Inter net,
está na rede mun di al de com pu ta do res, e sa be rá
quan to te mos em con tas hoje no Esta do do Ama pá.
E sa be rá mais: sa be rá to dos os gas tos, qual quer
com pra fe i ta hoje pelo Go ver no da que le Esta do, o
nome do be ne fi ciá rio, o pro du to ad qui ri do, a obra
con tra ta da; en fim, to das as in for ma ções es tão dis-
po ní ve is no site. E isso foi fe i to por que há uma ló gi-
ca: o di nhe i ro é pú bli co. O di nhe i ro que com põe o or -
ça men to é re sul ta do da con tri bu i ção de cada ci da-
dão e de cada ci da dã, e o ins tru men to da po lí ti ca é
o or ça men to pú bli co. Vol to a re pe tir des ta tri bu na: o
tro féu das dis pu tas que ti ve mos no ano pas sa do pe -
los go ver nos do Esta do eram os or ça men tos es ta-
du a is. Os go ver na do res ele i tos ga nha ram o di re i to
de con du zir es ses or ça men tos e, por tan to, têm a
obri ga ção de pres tar con tas diá ri as das suas re ce i-
tas e dos seus gas tos.

Essa mes ma prá ti ca de trans pa rên cia fez com
que apre sen tás se mos um pro je to nes ta Casa, que
re ce beu o nú me ro 130, e que está na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do, cujo
Re la tor é o Se na dor De mós te nes Tor res. Esse pro-
je to tor na obri ga tó ria a di vul ga ção, em tem po real,
na Inter net, da re ce i ta e des pe sa de to dos os en tes
pú bli cos, com os res pec ti vos no mes dos be ne fi ciá ri-
os e dos pro du tos ad qui ri dos.

Eu te nho con vic ção de que isso re pre sen ta rá
uma re vo lu ção no Bra sil; uma re vo lu ção ci da dã, por -
que o con tri bu in te, que so mos to dos nós bra si le i ros,
terá o di re i to de acom pa nhar e sa ber em que são
gas tos os nos sos im pos tos.

Vi o lên cia é o que não fal ta na so ci e da de bra si-
le i ra. Fiz ques tão de fa zer uma aná li se da ta be la sa -
la ri al pra ti ca da pelo Go ver no Fe de ral, e a di fe ren ça
que en con trei en tre o ma i or e o me nor sa lá ri os é de
cin qüen ta ve zes! Não há vi o lên cia ma i or do que
esta pra ti ca da pelo Go ver no Fe de ral em sua po lí ti ca
sa la ri al: um fun ci o ná rio pú bli co – não in te res sa a hi -
e rar quia ou o pos to que ocu pe – re ce ber um sa lá rio
cin qüen ta ve zes ma i or do que o fun ci o ná rio pú bli co
de me nor sa lá rio. Isso é uma bru ta li da de, uma vi o-
lên cia que pre ci sa ser cor ri gi da.

Mos tra rei como fo mos ca pa zes de cor ri gir isso
no Ama pá.

Aqui está a ta be la sa la ri al de ju lho de 2001,
que não está atu a li za da, pois em 2002 hou ve au-
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men to: um pro fes sor Clas se A ga nha va, em 1994,
R$192,00 e, em 2001, pas sou para R$1.021,00. O
meu sa lá rio de Go ver na dor era de R$7 mil; por tan to,
a di fe ren ça em re la ção ao sa lá rio do pro fes sor Clas -
se A, que ga nha me nos – o pro fes sor clas se C ga-
nha R$1.215,00 –, é de 6,5 ve zes. No caso do me-
nor sa lá rio ní vel bá si co do Ama pá, que era
R$551,00 e hoje é R$600,00, a di fe ren ça em re la-
ção ao sa lá rio do Go ver na dor – que, em tese, de ve-
ria ser o ma i or sa lá rio do Esta do – é de 12 ve zes.

Para cor ri gir es sas in jus ti ças e essa vi o lên cia
no País, pre ci sa mos ata car a bru tal di fe ren ça en tre
os sa lá ri os pa gos aos fun ci o ná ri os pú bli cos.

O Go ver no do Pre si den te Lula, para não fe rir
sus cep ti bi li da des, ain da não fez um ba lan ço da si tu-
a ção que re ce beu, mas eu vou fa zer esse ba lan ço,
por que a so ci e da de bra si le i ra tem o di re i to de sa ber
o que acon te ceu. O Bra sil é um país que bra do, e
nin guém pode di zer o con trá rio.

O Orça men to é um ins tru men to fun da men tal
da po lí ti ca, é com o Orça men to que se faz po lí ti ca.
Do Orça men to que o Pre si den te Lula her dou – e
pela pri me i ra vez na his tó ria ti ve mos uma al ter nân-
cia ver da de i ra de po der –, me ta de, 50%, está com-
pro me ti da com o pa ga men to de ju ros e in te res ses
da dí vi da pú bli ca. Me ta de de toda a con tri bu i ção dos 
ci da dãos pa ga do res de im pos tos, que so mos to dos
nós, vai para o pa ga men to da dí vi da! Dos 50% res-
tan tes, três quar tos, 37,5%, des ti nam-se ao pa ga-
men to de ina ti vos, pen si o nis tas e do pes so al da ati -
va. So bram para o Pre si den te go ver nar 12,5% do
Orça men to.

Estou fa lan do isso com co nhe ci men to de ca u-
sa por que fui ges tor de or ça men to pú bli co e con se-
gui or ga ni zar o Esta do do Ama pá. Te nho cer te za de
que o Pre si den te Lula vai co lo car este País nos tri -
lhos, mas, nes te mo men to, o Pre si den te go ver na
com 12,5% do Orça men to. E des ses 12,5% é que
vai fa zer o tal su pe rá vit pri má rio, ain da vai cor tar um 
pe da ci nho ou um pe da ção. Ima gi nem V. Exªs ser
pre si den te de um país e ter que go ver nar com uma
he ran ça des ta! É uma tra gé dia!

Quem foi que nos con du ziu para este bu ra co
em que es ta mos, para este beco sem sa í da? Te mos
que dis cu tir essa ques tão aqui.

Infe liz men te, meu tem po está se es go tan do,
mas vou con clu ir, di zen do que, en quan to nós, aqui
no Con gres so Na ci o nal, não pro ce der mos à dis cus-
são ne ces sá ria com vis tas a di mi nu ir as de si gual da-
des no País, in clu si ve em re la ção aos ins tru men tos

fis ca is, con ti nu a re mos como es ta mos, por que, no
Bra sil, quem paga pe sa dos im pos tos são os mais
po bres. Qu an do o Go ver no ace na com a pos si bi li da-
de de au men tar as alí quo tas para 35%, para co brar
dos mais ri cos, dos que ga nham mais, eu con si de ro
jus to. Eu mes mo pa ga rei um pou co mais tam bém,
mas en ten do que é fun da men tal. Isso ocor reu nos
pa í ses de sen vol vi dos, onde há alí quo tas de até 50% 
para os sa lá ri os mais al tos. Mas, no Bra sil, quem
paga é a clas se mé dia ba i xa, por que as alí quo tas
ma i o res do Impos to de Ren da in ci dem so bre sa lá ri-
os a par tir de R$1.058,00.

Te mos que isen tar os que ga nham me nos e ta -
xar os que ga nham mais. Con si de ro jus tas no vas
alí quo tas que fa çam a di fe ren ça en tre os que ga-
nham pou co e os que ga nham mu i to. Te mos que co -
me çar a de ba ter e ado tar me di das para equi li brar a
dis tri bu i ção de ren da, como fi ze mos no meu Esta do,
um Esta do pe que no. Se o que fi ze mos no Ama pá ti -
ves se sido fe i to em São Pa u lo, te nho a con vic ção de 
que a re per cus são te ria sido imen sa. Mas o Ama pá
é um Esta do iso la do, pre ser va do, à mar gem es quer-
da do rio Ama zo nas, aon de só se che ga de avião.
Lá fi ze mos com que a ren da fos se me lhor dis tri bu í-
da por meio de ações con cre tas.

Nin guém pode ne gar o que es tou mos tran do
com nú me ros: a di fe ren ça en tre o ma i or e o me nor
sa lá ri os caiu para sete e ca tor ze ve zes.

Te mos que dis cu tir essa ques tão e fa zer com
que, nas ta be las sa la ri a is do Go ver no Fe de ral, dos
Esta dos, dos Mu ni cí pi os, do Ju di ciá rio e do Le gis la-
ti vo, a di fe ren ça en tre o ma i or e o me nor sa lá ri os
não ul tra pas se quin ze ve zes, o que já é mu i to, se
com pa rar mos com os pa í ses de sen vol vi dos. Aliás, é 
por isso que nos cha mam de sub de sen vol vi dos.

O Se na dor Anto nio Car los Va la da res aca ba de 
che gar da Ale ma nha, onde, por exem plo, a di fe ren-
ça en tre o ma i or e o me nor sa lá ri os não pas sa de
seis a sete ve zes. É o que pre ci sa mos fa zer no nos -
so País.

Srª Pre si den te, mu i tís si mo obri ga do pela pe-
que na to le rân cia, mas to le rân cia.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JOÃO CAPIBERIBE EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

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

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  17 11715    299ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



11716 Sá ba do  17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL300     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  17 11717    301ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



11718 Sá ba do  17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL302     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  17 11719    303ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



11720 Sá ba do  17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL304     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  17 11721    305ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



11722 Sá ba do  17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL306     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  17 11723    307ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



11724 Sá ba do  17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL308     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  17 11725    309ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



11726 Sá ba do  17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL310     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  17 11727    311ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



11728 Sá ba do  17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL312     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  17 11729    313ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



11730 Sá ba do  17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL314     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  17 11731    315ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



11732 Sá ba do  17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL316     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  17 11733    317ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor Anto nio Car los Va la-
da res, por per mu ta com o Se na dor José Jor ge.

V. Exª dis põe de vin te mi nu tos, Se na dor.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem
re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, an tes de en trar no as sun to pro pri a men te
dito do meu pro nun ci a men to, eu que ria fe li ci tar o no -
bre Se na dor pelo Ama pá, João Ca pi be ri be, pelo
pro nun ci a men to elu ci da ti vo e pro fun do que fez so-
bre a si tu a ção do nos so País, no ta da men te no que
se re fe re ao Orça men to, que sem pre foi uma peça
de fic ção, um ins tru men to que, em vez de va lo ri zar a 
ação do Le gis la ti vo, dos De pu ta dos e dos Se na do-
res, é anu al men te con tin gen ci a do, em 50%, pelo
me nos, de tudo aqui lo que foi pre vis to pelo Le gis la ti-
vo.

Qu e ro di zer a V. Exª, Se na dor Ca pi be ri be, que
os da dos apre sen ta dos em seu dis cur so evi den ci am
a ne ces si da de de o nos so País co nhe cer a he ran ça
mal di ta que foi en tre gue ao Pre si den te Lula, sa ber
as pro vi dên ci as du ras, gra ves, que se rão to ma das
para re a ti var o cres ci men to da Na ção, para co lo car
o nos so Bra sil nos ei xos, para re a ti var o em pre go, e
que pre ci sam ter o apo io de to dos nós. 

Evi den te men te, as sa í das exis ti rão, na Câ ma ra
dos De pu ta dos e no Se na do Fe de ral, para co i bir
toda e qual quer in jus ti ça con tra aque les que ga-
nham me nos. Te nho cer te za ab so lu ta de que des te
Le gis la ti vo sa i rá uma peça jus ta, que dará ao Pre si-
den te da Re pú bli ca o ins tru men to in dis pen sá vel
para al can çar a ple ni tu de do de sen vol vi men to na ci o-
nal, para ba nir do nos so País, de uma vez por to das,
a vi o lên cia, que é avas sa la do ra, que está atin gin do
to dos os re can tos da Na ção; e tam bém para im ple-
men tar um pro je to de de sen vol vi men to na ci o nal, for -
ta le cen do a em pre sa e con tri bu in do para a aber tu ra
de em pre gos para mi lha res e mi lha res de jo vens
que ba tem às por tas do nos so mer ca do de tra ba lho
e não en con tram opor tu ni da de de uma vida dig na e
de cen te para cri ar as suas fa mí li as.

Sr. Pre si den te, apro ve i to o en se jo para fa zer
um bre ve re la to da mi nha pre sen ça no IV Fó rum
Mun di al de Par la men ta res para o Ha bi tat, que foi re -
a li za do em Ber lim, en tre os dias 12 e 14 – por tan to,
en tre se gun da e quar ta-fe i ra. O even to foi li de ra do
pelo Se na dor Ernes to Gil Elor duy, Se na dor bri lhan te
do Mé xi co, que con se guiu or ga ni zar um con cla ve
que teve a par ti ci pa ção de mais de 200 pes so as do
mun do in te i ro. Mais de 40 par la men ta res es ta vam

ali, dis cu tin do os pro ble mas da ha bi ta ção no mun do,
as ci da des e a sua sus ten ta bi li da de, por in ter mé dio
de pro gra mas que de vem ser de sen vol vi dos, no ta-
da men te nos pa í ses sub de sen vol vi dos, com a par ti-
ci pa ção dos le gis la do res.

Ao fi nal do en con tro, Sr. Pre si den te, foi apro va-
da, pe los pre sen tes, a De cla ra ção dos Par la men ta-
res Mun di a is, que es ta be le ce prin cí pi os e com pro-
mis sos para a sus ten ta bi li da de das ci da des em todo 
o mun do.

Não le rei todo o do cu men to, mas per mi to-me
re que rer a V. Exª a ins cri ção da to ta li da de do seu
tex to nos Ana is des ta Casa, para que fi que re gis tra-
do que os De pu ta dos e Se na do res do mun do in te i ro
es tão pre o cu pa dos com a si tu a ção da mo ra dia. No
Bra sil, são mais de sete mi lhões de bra si le i ros que
não têm onde mo rar. É um pro ble ma gra ve, cujo ver -
da de i ro ca mi nho ha ve rá de ser en con tra do.

Para mi nha hon ra, re pre sen tan do o Bra sil nes -
se en con tro, fui es co lhi do para pre si dir o Con se lho
ou o Co mi tê dos Par la men ta res da Amé ri ca e do
Ca ri be, sen do, en tão, de sig na do Vice-Pre si den te do
Gru po de Par la men ta res do Mun do.

Em ou tra opor tu ni da de, da qui a dois anos – te -
re mos ou tros en con tros –, es pe ro que com pa re çam
mais par la men ta res, não só do Se na do como da
Câ ma ra dos De pu ta dos. Só de Por tu gal, com pa re-
ce ram três de pu ta dos, bem como de pu ta dos de Mo -
çam bi que, de Ango la, en fim, o Con ti nen te afri ca no
es te ve em peso nes se en con tro, as sim como par la-
men ta res da Rús sia e da Chi na. Pa í ses im por tan tes
se fi ze ram pre sen tes nes se even to, que, cer ta men-
te, ha ve rá de fru ti fi car, em be ne fí cio do for ta le ci men-
to da ins ti tu i ção par la men tar.

Sr. Pre si den te, apre sen tei, na que le en con tro,
um dis cur so, lido em es pa nhol, cuja trans cri ção in te-
gral peço a V. Exª que seja re gis tra da nos Ana is da
Casa.

Nes te ins tan te, re su mi rei al guns itens que con -
si de ro im por tan te se rem men ci o na dos nes ta ses são.

Fa lar em Ci da des Sus ten tá ve is traz a
nos sa men te, ao me nos num pri me i ro mo-
men to, a no ção de ha bi ta ção. E o tema ha -
bi ta ção é hoje, em to dos os pa í ses e tam-
bém no Bra sil, algo ex tre ma men te de li ca do.
Um lu gar para mo rar – uma ha bi ta ção, no
sen ti do mais am plo da pa la vra – tem sido
uma das prin ci pa is re i vin di ca ções das po pu-
la ções ca ren tes.
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Ha bi ta ção é, afi nal, o ful cro onde se
apói am to das as de ma is ati vi da des da po-
pu la ção. Edu ca ção, sa ú de, fa mí li as so ci a is e 
eco no mi ca men te in te gra das, amor, sexo e
to das as de ma is ne ces si da des para fru i ção
de uma vida sa u dá vel de pen dem da pos si-
bi li da de de mo rar de cen te men te. E a po pu-
la ção po bre sabe dis so mais do que os me -
lho res tex tos de so ci o lo gia, an tro po lo gia,
psi co lo gia so ci al e de ma is dis ci pli nas afins.
Como po dem os pais, mais fre qüen te men te
uma mãe so zi nha, fa ve la da ou en cor ti ça da,
ma tri cu lar seus fi lhos na es co la, se guir-lhes
as li ções ou or ga ni zar-se para va ci ná-los na
data cer ta, quan do vi vem to dos amon to a dos
num bar ra co, sem len ço e sem do cu men to?
Como pode a cri an ça sem casa apro pri a da
fa zer as li ções que lhe são so li ci ta das ou
mo ti var-se para ler? Como pode a ado les-
cen te fa ve la da re sis tir aos avan ços do ma-
cho que a in duz às dro gas para sub me tê-la
se xu al e eco no mi ca men te?

Ampli ar o de ba te pú bli co so bre tema
tão com ple xo e con tra di tó rio é uma for ma
de cri ar con di ções para a re fle xão so bre
mu dan ças que se fa zem ne ces sá ri as em re -
la ção ao es ti lo de vida, re du ção do des per-
dí cio, cons ci en ti za ção so bre a es cas sez de
re cur sos na tu ra is, for ta le ci men to de uma vi -
são co-res pon sá vel, for mu la ção de po lí ti cas
pú bli cas em tor no da va lo ri za ção da par ti ci-
pa ção dos ci da dãos e re co nhe ci men to das
de man das e ações de re sis tên cia em face
da de gra da ção so ci o am bi en tal.

(...)

A no ção de Ci da des Sus ten tá ve is nas ce, por -
tan to, como for ma de con ju ga ção da ques tão eco nô-
mi ca, so ci al, po lí ti ca e am bi en tal.

(...)
Di an te des se dra ma ha bi ta ci o nal, a

Agen da 21 re co men da que as ci da des for -
ta le çam os ór gãos lo ca is de go ver no para li -
dar efi caz men te com os de sa fi os do de sen-
vol vi men to e do meio am bi en te, as so ci a dos
a prá ti cas sa u dá ve is de pla ne ja men to ur ba-
no. Nes se sen ti do, tor na-se cada vez mais
pre men te que os go ver nos lo ca is, que, no
Bra sil, são os Mu ni cí pi os, im ple men tem po -
lí ti cas am bi en ta is em uma pers pec ti va in ter-

se to ri al, cri an do con di ções para uma ges tão
am bi en tal ur ba na efe ti va men te par ti ci pa ti va
e de mo crá ti ca.

Ocor re que, in fe liz men te, o mo de lo de
ci da de que está sen do pro pa ga do se gue,
ce ga men te, a re ce i ta do ur ba nis mo da
pós-mo der ni da de, que al guns cha mam de
Pla ne ja men to Estra té gi co. Inse riu-se, no cir -
cu i to das “ci da des-glo ba is”, esse ar qui pé la-
go da com pe ti ti vi da de ur ba na in ter na ci o nal,
no qual a ci da de é uma “má qui na de pro du-
zir ren da”, uma mer ca do ria em po ten ci al
que con se gui rá atra ir tan to mais in ves ti men-
tos quan to sou ber apro ve i tar as “pos si bi li da-
des” eco nô mi cas do es pa ço ur ba no, por
meio da co a li zão en tre as eli tes fun diá ri as, o 
Po der Pú bli co e os em pre en de do res imo bi-
liá ri os (Aran tes et Va i ner, 2000).

Na ver da de, no âm bi to das gran des
me tró po les, isso se tra duz por um cres ci-
men to da po pu la ção ex clu í da, vi ven do em
con di ções de ab so lu ta po bre za. Isto é sin to-
má ti co e fa mi li ar em qual quer país sub de-
sen vol vi do: a agu da con tra di ção en tre a glo -
ba li za ção “mo der ni za do ra” em pre en di da pe -
las eli tes do mi nan tes, ide o lo gi ca men te apre -
sen ta da como um pas sa por te de in gres so
para o Pri me i ro Mun do, e as ba ses so ci a is
mi se rá ve is, ori un das do pas sa do co lo ni al,
so bre as qua is essa mo der ni za ção se as-
sen ta de ma ne i ra ain da mais acen tu a da nas 
gran des me tró po les ur ba ni za das do Ter ce i ro
Mun do.

Sr. Pre si den te, al guns da dos que fo ram le va-
dos a esse en con tro de mons tram, in so fis ma vel men-
te, que esse mo de lo de for ta le ci men to das ci da des,
trans for man do-as em ver da de i ras me ga ló po les, in-
tro du ziu a po bre za, a mi sé ria e a vi o lên cia em mu i-
tos pa í ses da Amé ri ca La ti na, in clu si ve no Bra sil.

Mais adi an te, o meu dis cur so con ti nua:

Da dos da Ce pal mos tram que, na
Amé ri ca La ti na, em vir tu de da sua taxa de
ur ba ni za ção, pre do mi na a po bre za eco nô-
mi ca (de vi do aos ba i xos sa lá ri os) so bre
aque la por fal ta de in fra-es tru tu ra bá si ca
ade qua da. Se, em 1980, as ca rên ci as fí si-
cas (ne ces si da des bá si cas não sa tis fe i tas)
su pe ra vam, em por cen ta gem, a in ci dên cia
da po bre za (54% e 35%, res pec ti va men te),
já em 1997 essa re la ção já ha via in ver ti do,
com o ín di ce de po bre za so man do 36%,
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con tra 32% da po pu la ção sem sa ne a men to
bá si co (Arra i ga da 2000).

Em con tra par ti da, Ma ri ca to mos tra que 
a ur ba ni za ção de si gual pro vo cou tam bém
uma pi o ra nos ín di ces so ci o e co nô mi cos
(cres ci men to, ren da, de sem pre go e vi o lên-
cia) e ur ba nís ti cos (cres ci men to ur ba no e
au men to de fa ve las). O que se ve ri fi ca é que 
a ur ba ni za ção é, de fato, con cen tra do ra da
po bre za, pois 60% dos po bres da Amé ri ca
La ti na mo ram em zo nas ur ba nas, “si tu a ção
que con ver te o con ti nen te na re gião em de -
sen vol vi men to que me lhor exem pli fi ca o pro-
ces so mun di al de ‘ur ba ni za ção da po bre za’”.
Na vi ra da do sé cu lo, 125,8 mi lhões de mo-
ra do res de áre as ur ba nas do con ti nen te são 
po bres. A ONU de fi ne como po bre a pes soa
que ga nha me nos de US$400 por ano – o
que di zer da que les que dis põem de US$1,5
por dia e que es ta tis ti ca men te não são mais 
con si de ra dos po bres. (...)

Nas gran des me tró po les bra si le i ras,
es ti ma-se que cer ca de 50% da po pu la ção,
em mé dia, re si da na in for ma li da de, o que só 
em São Pa u lo re pre sen ta cer ca de seis mi -
lhões de pes so as. Os mo ra do res de fa ve las
che gam a cer ca de 20% da po pu la ção de
São Pa u lo, as sim como em Por to Ale gre,
Belo Ho ri zon te, Rio de Ja ne i ro, che gan do a
46% em Re ci fe.

Em Cór do ba, na Argen ti na, cer ca de
20% da po pu la ção mora em fa ve las (vil las),
e, na re gião me tro po li ta na de Lima (Peru),
50% dos ha bi tan tes mo ram em con di ções
sub nor ma is, sen do 30% em fa ve las e 20%
em cor ti ços.

Irei di re ta men te ao fi nal, Sr. Pre si den te, em vir -
tu de de meu tem po já es tar se es go tan do, mas te nho
cer te za de que V. Exª irá pro vi den ci ar a in ser ção de
todo este dis cur so nos Ana is da Casa.

Ci tei um dado, Sr. Pre si den te, que mos tra bem a 
si tu a ção em que vi vem as ci da des em cres ci men to
po pu la ci o nal ver ti gi no so, uma ló gi ca per ver sa das
ver da de i ras ilhas de mo der ni da de ins ta la das em todo 
o mun do:

Assim, por exem plo, o Go ver no de São 
Pa u lo, em 1998, gas tou, em onze obras viá -
ri as, a in crí vel soma de US$7 bi lhões, apro-
xi ma da men te, com pro me ten do a ci da de
com dí vi das que iri am tor nar in viá ve is até

mes mo os ser vi ços bá si cos da ges tão se-
guin te. Des sas onze me ga o bras, ape nas
duas não es ta vam no in te ri or ou pró xi mas
da re gião que con cen tra os ba ir ros de mais
alta ren da de São Pa u lo. Apa ren te men te,
tra tou-se da es tra té gia de cons tru ir uma
“ilha de Pri me i ro Mun do”, com con di ções
para abri gar a São Pa u lo ci da de mun di al.
No mes mo pe río do, o Go ver no mu ni ci pal,
no en tan to, des cum priu a lei que obri ga va o
Mu ni cí pio a in ves tir 30% do Orça men to na
Edu ca ção.

No con tex to ur ba no dos pa í ses em de -
sen vol vi men to, in clu si ve o bra si le i ro, os pro -
ble mas de mo ra dia e os am bi en ta is têm-se
avo lu ma do a pas sos agi gan ta dos, e sua len -
ta re so lu ção tem-se tor na do de co nhe ci-
men to pú bli co pela vi ru lên cia dos im pac tos:
au men to des me su ra do do dé fi cit ha bi ta ci o-
nal, da vi o lên cia, da ge ra ção de re sí du os
só li dos e con se qüen te di fi cul da de em ad mi-
nis trar áre as para o seu des pe jo; en chen tes
cada vez mais fre qüen tes; pre ju í zos da po-
lu i ção na sa ú de da po pu la ção, en tre ou tros.

A ne ces si da de de im ple men tar po lí ti-
cas pú bli cas ori en ta das para tor nar as ci da-
des so ci al e am bi en tal men te sus ten tá ve is
re pre sen ta a pos si bi li da de de ga ran tir mu-
dan ças so ci o ins ti tu ci o na is que não com pro-
me tam os sis te mas eco ló gi cos e so ci a is nos 
qua is se sus ten tam as co mu ni da des ur ba-
nas.

Sr. Pre si den te, es pe ro ter cum pri do a mis são
hon ro sa que me foi con fe ri da pelo Se na do Fe de ral
em Ber lim. Foi uma vi a gem lon ga e can sa ti va, mas
que va leu a pena. Le va mos 14 ho ras para che gar a
Ber lim e 14 ho ras para vol tar ao Bra sil, não le van do
em con ta o tem po que gas ta mos no ae ro por to,
aguar dan do o avião. Fo ram, por tan to, mais de 30
ho ras de vi a gem.

Du ran te três dias, par ti ci pa mos de in ten sos de -
ba tes no IV Encon tro de Par la men ta res do Mun do, e 
pro cu rei de sen vol ver com efi ciên cia, de di ca ção e
se ri e da de a mis são que me foi con fi a da. Logo após
o tér mi no do en con tro, vol tei ao Bra sil para con ti nu ar
a mi nha mis são no Se na do Fe de ral, jun to aos meus
Co le gas, e em Ser gi pe, para onde irei hoje à no i te,
jun to ao meu povo.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
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SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SR. SENADOR ANTONIO CARLOS
VALADARES.

Exce len tís si mo se nhor pre si den te do Qu ar to
Fó rum Mun di al de Par la men ta res para Ha bi ta ção -
Foro Mun di al de Par la men ta ri os para el Há bi tat,
se na dor Ernes to Gil Elor duy,

Exce len tís si mo se nhor Pre si den te des ta Mesa,

Exce len tís si mo se nho res mem bros des ta
Mesa,

Exce len tís si mos Srs. e Srªs Par la men ta res do
Mun do in te i ro,

Exce len tís si mos se nho res e se nho ras par ti ci-
pan tes.

Ini ci al men te que ro agra de cer e di zer o meu
“mu i to obri ga do” pelo con vi te para par ti ci par des te
gran di o so even to, que con ta com a pre sen ça de vá -
ri as per so na li da des e de es tu di o sos so bre o tema
ha bi ta ção. Na qua li da de de Vice-Pre si den te do “El
Gru po Mun di al de Par la men ta ri os para el Há bi tat”  e 
re pre sen tan do o Se na do bra si le i ro, que ro tam bém
dar mi nhas boas vin das a to dos.

Com cer te za este even to, as sim como os an te-
ri o res, irá aba li zar as fu tu ras de ci sões po lí ti cas e
téc ni cas para se efe ti var a me lho ria das ci da des.

E é so bre o mo de lo de Ci da des Sus ten tá ve is
que vem sen do de fen di da e até im ple men ta da em
di ver sos pa í ses que irei me ma ni fes tar nes ta opor tu-
ni da de.

CIDADES SUSTENTÁVEIS – 
CRÍTICA AO MODELO DE URBANISMO VIGENTE

– A PROPOSTA DA AGENDA 21

Fa lar em Ci da des Sus ten tá ve is co la ci o na em
nos sa men te, ao me nos no pri me i ro mo men to, a no -
ção de ha bi ta ção. E o tema ha bi ta ção é hoje, em to -
dos os Pa í ses e tam bém no Bra sil, algo ex tre ma men-
te de li ca do. Um lu gar para mo rar – uma ha bi ta ção, no
sen ti do mais am plo da pa la vra – tem sido uma das
prin ci pa is re i vin di ca ções das po pu la ções ca ren tes.

Ha bi ta ção é, afi nal, “o ful cro onde se apói am
to das as de ma is ati vi da des da po pu la ção. Edu ca-
ção, sa ú de, fa mí li as so ci a is e eco no mi ca men te in te-
gra das, amor sexo, e to das as de ma is ne ces si da des
para a fru i ção de uma vida sa u dá vel de pen dem da
pos si bi li da de de mo rar de cen te men te. E a po pu la-

ção po bre sabe dis so mais do que os me lho res tex -
tos de so ci o lo gia, an tro po lo gia, psi co lo gia so ci al e
de ma is dis ci pli nas afins. Como po dem os pais, mais
fre qüen te men te uma mãe so zi nha, fa ve la da ou en-
cor ti ça da, ma tri cu lar seus fi lhos na es co la, se-
guir-lhes as li ções ou or ga ni zar-se para va ci ná-los
na data cer ta quan do vi vem to dos amon to a dos num
bar ra co, sem len ço e sem do cu men to? Como pode
a cri an ça sem casa apro pri a da fa zer as li ções que
lhes são so li ci ta das ou mo ti var-se para ler? Como
pode a ado les cen te en cor ti ça da re sis tir aos avan ços
do ma cho que a in duz às dro gas para sub me tê-la
se xu al e eco no mi ca men te?”

Ampli ar o de ba te pú bli co so bre o tema tão
com ple xo e con tra di tó rio é uma for ma de cri ar con di-
ções para a re fle xão so bre mu dan ças que se fa zem
ne ces sá ri as em re la ção a es ti los de vida, re du ção
do des per dí cio, cons ci en ti za ção so bre a es cas sez
de re cur sos na tu ra is, for ta le ci men to de uma vi são
co-res pon sá vel (na qual pre va le ça a no ção de in te-
res se co le ti vo), for mu la ção de po lí ti cas pú bli cas em
tor no da va lo ri za ção da par ti ci pa ção dos ci da dãos e 
re co nhe ci men to das de man das e ações de re sis tên-
cia em face da de gra da ção só cio-am bi en tal.

Alcan çar a meta de cons tru ir ou con du zir as
aglo me ra ções ur ba nas para a for ma ção de me tró po-
les e ci da des sus ten tá ve is sig ni fi ca o com pro me ti-
men to com pro ces sos de ur ba ni za ção e prá ti cas ur -
ba nís ti cas que in cor po rem a di men são am bi en tal na 
pro du ção e na ges tão do es pa ço. É pre ci so in cor po-
rar a idéia de li mi te dos re cur sos na tu ra is bá si cos,
como a água, o solo e o ar, bus car al ter na ti vas para
re du zir a sua de gra da ção e des per dí cio e, fi nal men-
te, cons tru ir, vi a bi li zar e res pe i tar os ca na is ins ti tu ci-
o na is para o en ga ja men to da po pu la ção em prá ti cas
de co-res pon sa bi li da de.

A no ção de “Ci da des Sus ten tá ve is” nas ce, por -
tan to, como for ma da con ju ga ção da ques tão eco nô-
mi ca, so ci al, po lí ti ca e am bi en tal.

A con cen tra ção po pu la ci o nal nas áre as ur ba-
nas tem exer ci do pres são so bre as in fra-es tru tu ras
ur ba nas bá si cas, mar ca das pela in su fi ciên cia do
aten di men to, pela ine xis tên cia do ser vi ço, pela es-
cas sez e, mu i tas ve zes, pela ado ção de so lu ções
am bi en tal men te con de ná ve is.

A po bre za está no cen tro de gran de par te dos
pro ble mas am bi en ta is ur ba nos e sua ma ni fes ta ção
nos as sen ta men tos hu ma nos re ve la o agra va men to
das con di ções de vida nas ci da des, prin ci pal men te
nos mu ni cí pi os me tro po li ta nos. A ges tão am bi en tal
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ur ba na, que com pre en de a for mu la ção e a apli ca ção
de ins tru men tos nor ma ti vos, a re a li za ção de pro je-
tos e obras, o aces so a re cur sos – pú bli cos e pri va-
dos – e a in ter fa ce com os di fe ren tes in te res ses que
con vi vem na ci da de, é fun da men tal para a cons tru-
ção de ci da des sus ten tá ve is.

Di an te des se dra ma ha bi ta ci o nal, a Agen da
21 re co men da que as ci da des for ta le çam os ór gãos
lo ca is de go ver no para li dar efi caz men te com os de -
sa fi os do de sen vol vi men to e do meio am bi en te, as-
so ci a dos a prá ti cas sa u dá ve is de pla ne ja men to ur-
ba no. Nes se sen ti do, tor na-se cada vez mais pre-
men te que os go ver nos lo ca is, que no Bra sil são os
mu ni cí pi os, im ple men tem po lí ti cas am bi en ta is em
uma pers pec ti va in ter se to ri al, cri an do con di ções
para uma ges tão am bi en tal ur ba na efe ti va men te
par ti ci pa ti va e de mo crá ti ca.

Ocor re que in fe liz men te o mo de lo de Ci da de
que está sen do pro pa ga do se gue, ce ga men te, a re -
ce i ta do ur ba nis mo da pós-mo der ni da de, que al guns
cha mam de Pla ne ja men to Estra té gi co. Inse riu-se, no 
cir cu i to das “ci da des-glo ba is”, esse ar qui pé la go de
com pe ti ti vi da de ur ba na in ter na ci o nal, no qual a ci-
da de é uma “má qui na de pro du zir ren da”, uma mer -
ca do ria em po ten ci al que con se gui rá atra ir tan to
mais in ves ti men tos quan to sou ber apro ve i tar as
“pos si bi li da des” eco nô mi cas do es pa ço ur ba no, atra -
vés da co a li zão en tre as eli tes fun diá ri as, o po der
pú bli co e os em pre en de do res imo bi liá ri os (Aran tes
et Va i ner, 2000).

Na ver da de, no âm bi to das gran des me tró po-
les, isso se tra duz por um cres ci men to da po pu la ção
ex clu í da vi ven do em con di ções de ab so lu ta po bre za.
Isso é sin to má ti co e fa mi li ar em qual quer país sub-
de sen vol vi do: a agu da con tra di ção en tre a glo ba li za-
ção “mo der ni za do ra” em pre en di da pe las eli tes do mi-
nan tes, ide o lo gi ca men te apre sen ta da como um pas -
sa por te de in gres so para o Pri me i ro Mun do, e as ba -
ses so ci a is mi se rá ve is, ori un das do pas sa do co lo ni-
al, so bre as qua is essa mo der ni za ção se as sen ta de 
ma ne i ra ain da mais acen tu a da nas gran des me tró-
po les ur ba ni za das do Ter ce i ro Mun do.

Tal con tra di ção não é nova e foi há mu i to evi-
den ci a da pe los gran des in tér pre tes da for ma ção do
Bra sil, como Caio Pra do Jr., Flo res tan Fer nan des e
Cel so Fur ta do. Embo ra suas aná li ses se an co rem
in ti ma men te na re a li da de das so ci e da des la ti-
no-ame ri ca nas, elas des cre vem uma ló gi ca co mum,
em mu i tos as pec tos, a to dos os pa í ses que vi vem
sob a égi de do ca pi ta lis mo de pen den te. Estes au to-
res res sal tam a opo si ção en tre os in te res ses da ex-

pan são da eco no mia-mun do ca pi ta lis ta e for ma ção
de Esta dos Na ci o na is ca pa zes de con tro lar o pró-
prio des ti no.

No Bra sil, a ali an ça es tra té gi ca da bur gue sia
com o ca pi tal in ter na ci o nal e com as po tên ci as he-
ge mô ni cas per mi tiu que a in dus tri a li za ção por subs -
ti tu i ção de im por ta ções fos se le va da às úl ti mas con -
se qüên ci as, au men tan do o grau de au to no mia re la ti-
va do país den tro do sis te ma ca pi ta lis ta mun di al. Em 
ou tros pa í ses pe ri fé ri cos, a au sên cia de uma in dús-
tria na ci o nal mi ni ma men te sig ni fi ca ti va re le gou às
eli tes um pa pel de sim ples co ad ju van te in ter no dos
agen tes do co mér cio in ter na ci o nal, o que foi de no-
mi na do, pelo so ció lo go egíp cio Sa mir Amin, de
“com pra do ri za ção” das eli tes sub de sen vol vi das.

O im pac to ex tre ma men te des tru ti vo da glo ba li-
za ção so bre o par que in dus tri al bra si le i ro, ao ame a-
çar a con ti nu i da de do pro ces so de in dus tri a li za ção,
pa re ce re le gar nos sa bur gue sia ao mes mo pa pel de
mera “com pra do ra” den tro do sis te ma ca pi ta lis ta
mun di al. Entre tan to, o que se quer des ta car aqui é o 
pro ces so pelo qual a bur gue sia “mo der na” ga ran te
seus in te res ses de he ge mo nia in ter na, so bre pon-
do-se às eli tes mais con ser va do ras (“atra sa das”) e
pro mo ven do o avan ço ca pi ta lis ta in ter na ci o nal por
so bre uma es tru tu ra so ci al ar ca i ca ba se a da em re la-
ções de de si gual da de e do mi na ção her da das do
Bra sil co lo ni al. Essa é a es tru tu ra do que mu i tos au -
to res bra si le i ros, e Flo res tan Fer nan des em es pe ci-
al, cha ma ram de de sen vol vi men to de si gual - em re -
la ção ao de sen vol vi men to do ca pi ta lis mo he ge mô ni-
co dos pa í ses in dus tri a li za dos, e com bi na do -, pois
dis põe no vas es tru tu ras eco nô mi cas e so ci a is tra zi-
das do cen tro so bre es tru tu ras in ter nas ar ca i cas,
como nos diz Sam pa io Jr.. 

O en ten di men to dos au to res ci ta dos an te ri or-
men te é de que a con tra di ção en tre de sen vol vi men-
to de si gual do ca pi ta lis mo em es ca la mun di al e o
pro ces so de for ma ção do Bra sil não se es go tou. Ao
con trá rio, a ava li a ção é que esta con tra di ção trans-
for mou-se hoje em aber to an ta go nis mo, ou seja,
uma re la ção pela qual a pos si bi li da de de con tro le da 
so ci e da de so bre seu pró prio des ti no não é mais
com pa tí vel com a ma nu ten ção de suas as si me tri as
so ci a is e sua po si ção su bal ter na e de pen den te em
re la ção à eco no mia-mun do ca pi ta lis ta.

As gran des me tró po les sub de sen vol vi das são
hoje a ex pres são do an ta go nis mo e da de si gual da-
de an te ri or men te des cri tos. Em pri me i ro lu gar, por-
que o fe nô me no de ur ba ni za ção ace le ra da ob ser va-
do no mun do nos úl ti mos 50 anos ocor reu, em gran -
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de par te, nos pa í ses da pe ri fe ria do sis te ma. Em se -
gun do lu gar, por que, uma vez isto pos to, ob ser va-se
que são jus ta men te as ci da des os ins tru men tos de
ex ce lên cia do fe nô me no de ex pan são da eco no-
mia-mun do ca pi ta lis ta que se con ven ci o nou a cha-
mar de glo ba li za ção. Se des de gran des cor po ra ções
trans na ci o na is e de ins ti tu i ções fi nan ce i ras, re des
de in for ma ção, te le por tos e sis te mas de te le fo nia
ce lu lar e de co mu ni ca ção por cabo, bens de con su-
mo so fis ti ca dos e ati vi da des de ser vi ços são ele-
men tos da “mo der ni da de” as so ci a da à glo ba li za ção.
Ele men tos de ca rá ter es sen ci al men te ur ba no, a tal
pon to que ser vem de pa râ me tro de de fi ni ção das
“ci da des-glo ba is”.

O fe nô me no de ur ba ni za ção ob ser va do em
gran de par te dos pa í ses sub de sen vol vi dos em mu i to
se deve à ma triz de in dus tri a li za ção tar dia da pe ri fe-
ria. A atra ti vi da de exer ci da pe los pó los in dus tri a is
so bre a mas sa de mão-de-obra ex pul sa do cam po
(em es pe ci al nos pa í ses que re ce be ram em pre sas
mul ti na ci o na is que ala van ca ram a pas sa gem de
eco no mi as agro ex por ta do ras para eco no mi as
“semi-in dus tri a li za das”, como o Bra sil ou a Índia)
pro vo cou, a par tir da dé ca da de 60, a ex plo são de
gran des pó los ur ba nos no Ter ce i ro Mun do, que não
re ce be ram a pro vi são de ha bi ta ções, in fra-es tru tu ra
e equi pa men tos ur ba nos que ga ran tis se qua li da de
de vida a essa po pu la ção re cém-che ga da.

Na ma i o ria dos ca sos, o po der pú bli co pou co
se em pe nhou para isso, de vi do à abun dân cia de
mão-de-obra ofer ta da (que re du zia seu po der de re i-
vin di ca ção) e à sua imis cu i ção com as eli tes do mi-
nan tes, in te res sa das em man ter ba i xos os ní ve is sa -
la ri a is e o cus to da mão-de-obra. O re sul ta do des se
pro ces so são as gi gan tes cas me tró po les in dus tri a is
sub de sen vol vi das, con cen tra do ras da pro du ção in-
dus tri al e da mas sa de mão-de-obra dis po ní vel e
mar ca das pela di vi são so ci al do es pa ço ur ba no.

Lem bro que no Bra sil, já na dé ca da de 70,
Caio Pra do Jr. vis lum bra va o ca rá ter ex clu den te des -
sa for ma de ur ba ni za ção: a ine xo rá vel de sar ti cu la-
ção da in dus tri a li za ção agra va ria de ma ne i ra gi gan-
tes ca o ex ce den te es tru tu ral de mão-de-obra, o
qual, pela sua mag ni tu de ab so lu ta e pela sua ele va-
da con cen tra ção nos cen tros ur ba nos, ten de ria a
tor nar cada vez mais di fí cil e tra u má ti ca a sua pos te-
ri or in te gra ção no de sen vol vi men to ca pi ta lis ta, agra-
van do ain da mais a cri se so ci al.

É im por tan te res sal tar que as ta xas de ur ba ni-
za ção ele va dís si mas da Amé ri ca La ti na (mé dia de
75% em 2000, se gun do a CEPAL – Co mis são Eco-

nô mi ca para Amé ri ca La ti na e o Ca ri be não en con-
tram equi va lên cia na Ásia ou na Áfri ca, onde a po-
pu la ção ain da é pre do mi nan te men te ru ral. Entre tan-
to, isso não des men te a ob ser va ção do for te rit mo
de ur ba ni za ção do Ter ce i ro Mun do, já que, não obs -
tan te suas ba i xas ta xas de ur ba ni za ção, es ses con -
ti nen tes apre sen tam gran de nú me ro de me tró po les
que, iso la da men te, ul tra pas sam os 5 mi lhões de ha -
bi tan tes.

Obser va-se que, en tre as dez áre as me tro po li-
ta nas mais po pu lo sas do mun do, ape nas três (Tó-
quio, Nova York e Osa ka) são do Nor te e as ou tras
sete per ten cem a pa í ses sub de sen vol vi dos. São
elas, em or dem de ta ma nho de cres cen te: Ci da de do 
Mé xi co, São Pa u lo, Seul, Mos cou, Bom ba in, Cal cu tá
e Bu e nos Ai res. Des sas sete, só três es tão na Amé -
ri ca La ti na.

Essas gran des aglo me ra ções ur ba nas da pe ri-
fe ria, jus ta men te em vir tu de des sa ur ba ni za ção de-
si gual, apre sen tam hoje, in va ri a vel men te, um ab so-
lu to qua dro de po bre za. Ermí nia Ma ri ca to mos tra
que o pro ces so de ur ba ni za ção per mi tiu, é ver da de,
me lho ri as sig ni fi ca ti vas em al guns in di ca do res so ci-
a is, prin ci pal men te nos de mo grá fi cos. A Amé ri ca La -
ti na, e em es pe ci al o Bra sil, apre sen tou me lho ri as
nos ín di ces de es pe ran ça de vida ao nas cer, ou ain -
da na taxa de mor ta li da de in fan til, em gran de par te
con se qüên cia do au men to da in fra-es tru tu ra ur ba na
bá si ca ofer ta da (sa ne a men to, água tra ta da etc.).

Da dos da CEPAL mos tram que na Amé ri ca La -
ti na, em vir tu de de sua alta taxa de ur ba ni za ção,
pre do mi na a po bre za eco nô mi ca (de vi do aos ba i xos
sa lá ri os) so bre aque la por fal ta de in fra-es tru tu ra bá -
si ca ade qua da. Se em 1980 as ca rên ci as fí si cas
(ne ces si da des bá si cas não-sa tis fe i tas) su pe ra vam
em por cen ta gem a in ci dên cia de po bre za (54% e
35%, res pec ti va men te), já em 1997 essa re la ção ha -
via se in ver ti do, com o ín di ce de po bre za so man do
36%, con tra 32% da po pu la ção sem sa ne a men to
bá si co (ARRAIGADA 2000).

Em con tra par ti da, Ma ri ca to mos tra que a ur ba-
ni za ção de si gual pro vo cou tam bém uma pi o ra nos
ín di ces so ci o e co nô mi cos (cres ci men to, ren da, de-
sem pre go e vi o lên cia) e ur ba nís ti cos (cres ci men to
ur ba no e au men to de fa ve las). O que se ve ri fi ca é
que a ur ba ni za ção é, de fato, con cen tra do ra da po-
bre za, pois 60% dos po bres da Amé ri ca La ti na mo-
ram em zo nas ur ba nas, “si tu a ção que con ver te o
con ti nen te na re gião em de sen vol vi men to que me-
lhor exem pli fi ca o pro ces so mun di al de ‘ur ba ni za ção
da po bre za’”. Na vi ra da do sé cu lo, 125,8 mi lhões de
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mo ra do res de áre as ur ba nas do con ti nen te são po-
bres. A ONU de fi ne como po bre a pes soa que ga-
nha me nos de 400 dó la res por ano – o que di zer da -
que les que dis põem de1,5 dó lar/dia, e que es ta tis ti-
ca men te não são mais con si de ra dos po bres -. Ain da
se gun do a CEPAL, na Amé ri ca La ti na, cer ca de 220
mi lhões de pes so as vi vi am na po bre za no ano 2000, 
o que re pre sen ta apro xi ma da men te 45% da po pu la-
ção do con ti nen te. No mun do, esse nú me ro se ele va
a 1,3 bi lhão de pes so as, ou um quin to da po pu la ção
mun di al, boa par te con cen tra da nas gran des me tró-
po les da pe ri fe ria.

As con di ções de po bre za en con tra das nes sas
ci da des po dem ser ve ri fi ca das pela alta por cen ta-
gem de mo ra do res vi ven do em ha bi ta ções sub nor-
ma is. No Bra sil, en ten de-se por esse ter mo mo ra di-
as em fa ve las, cor ti ços e lo te a men tos clan des ti nos.
A in for ma li da de ur ba na diz res pe i to à ina de qua ção
fí si co-cons tru ti va da ha bi ta ção e/ou ge o mor fo ló gi-
ca/am bi en tal do en tor no (cons tru ções pre cá ri as, ter -
re nos em áre as de ris co ou de pre ser va ção am bi en-
tal, área útil in su fi ci en te para o nú me ro de mo ra do-
res, etc.), à au sên cia de in fra-es tru tu ra ur ba na (sa-
ne a men to, água tra ta da, luz, aces si bi li da de viá ria,
etc.), ou ain da à ile ga li da de da pos se da ter ra ou do
con tra to de uso. Den tro des sas ca rac te rís ti cas, va ri-
am de idi o ma para idi o ma os ter mos que de sig nam
tais ha bi ta ções: vil las, cal lam pas, bar ri a das, to mas,
slums, bi don vil les etc. O que não va ri am são o grau
de pre ca ri e da de e a fal ta de qua li da de, ca rac te rís ti-
cas da glo ba li za ção da po bre za.

Nas gran des me tró po les bra si le i ras, es ti ma-se
que cer ca de 50% da po pu la ção, em mé dia, re si da
na in for ma li da de, o que só em São Pa u lo re pre sen ta
cer ca de 6 mi lhões de pes so as. Os mo ra do res de fa -
ve las che gam a cer ca de 20% da po pu la ção des sa
ci da de, as sim como em Por to Ale gre, Belo Ho ri zon te
e Rio de Ja ne i ro, che gan do a 46% em Re ci fe.

Em Cór do ba, na Argen ti na, cer ca de 20% da
po pu la ção mora em fa ve las (vil las) e na re gião me -
tro po li ta na de Lima (Peru), 50% dos ha bi tan tes mo -
ram em con di ções sub nor ma is, sen do 30% em fa ve-
las e 20% em cor ti ços. Esse nú me ro se re pe te em
Qu i to e em Ca ra cas, no Equa dor, atin gin do 59% na
Ci da de do Mé xi co e em Bo go tá (da dos da CEPAL).
Tal si tu a ção não se res trin ge às me tró po les la ti-
no-ame ri ca nas. Uma rá pi da “vol ta ao mun do” mos tra
como po bre za e ur ba ni za ção for mam um par bas-
tan te glo ba li za do, apre sen tan do nú me ros in cri vel-
men te se me lhan tes. Em 1996, es ti ma va-se que 50% 
da po pu la ção de Deli, na Índia, mo ra va in for mal-

men te, sen do 25% em fa ve las. Em Bom ba im, no
mes mo país, es ti ma va-se em 150 mil o nú me ro de
mo ra do res de rua, sen do que, em 1991, 45% da po -
pu la ção vi via em as sen ta men tos ile ga is. Chit ta gong,
a se gun da ma i or ci da de de Ban gla desh, tem uma
po pu la ção es ti ma da en tre 1,5 e 2,5 mi lhões de ha bi-
tan tes, dos qua is 1 mi lhão são fa ve la dos. Nas Fi li pi-
nas, Ma ni la apre sen ta va, tam bém em 1996, 40% de
sua po pu la ção re si din do na in for ma li da de, por cen ta-
gem pró xi ma à de Ka ra chi, no Pa quis tão (44%, em
1996). Já na Indo né sia, em 1994, essa por cen ta gem
su bia para 70%, nas ci da des de Su ra ba ia e Yog ya-
kar ta. No Ca i ro, ou tra gran de me tró po le sub de sen-
vol vi da, alvo da “mo der ni za ção oci den tal”, tam bém a 
me ta de da po pu la ção vi via, em 1996, em con di ções
in for ma is. Evi den te men te, os nú me ros da Áfri ca, a
ex tre ma pe ri fe ria es que ci da da eco no mia-mun do ca -
pi ta lis ta, são ain da mais as sus ta do res: em Lu an da,
ca pi tal da Ango la, 70% da po pu la ção mo ra va na in-
for ma li da de. Em Adis Abe ba, na Etió pia, eram 85%.

Ou tra ca rac te rís ti ca da ur ba ni za ção de si gual é
o exa ge ra do rit mo de cres ci men to das pe ri fe ri as po -
bres em re la ção aos cen tros ur ba ni za dos. Enquan to
a taxa mé dia de cres ci men to anu al das ci da des bra -
si le i ras é de 1,93%, o da pe ri fe ria de São Pa u lo che -
ga a 4,3% ao ano. Em Deli, na Índia, a re gião ur ba-
ni za da cres cia 3,8% ao ano, en tre 1981 e 1991, en -
quan to as zo nas ru ra is ad ja cen tes à man cha me tro-
po li ta na ur ba ni za vam-se ao rit mo de 9,6% ao ano.
Em Bo go tá, na Co lôm bia, de 1973 a 1985, os ba ir-
ros cen tra is da ci da de apre sen ta ram ta xas ne ga ti-
vas de cres ci men to e os da pe ri fe ria cres ce ram en-
tre 7,5% e 12,5%, no mes mo pe río do.

Esse é, por tan to, o ce ná rio das gran des ci da-
des sub de sen vol vi das, no iní cio do sé cu lo XXI: um
alto grau de po bre za, ori un do da na tu re za es tru tu-
ral men te de se qui li bra da da in dus tri a li za ção e da ur -
ba ni za ção pe ri fé ri cas. A pre o cu pa ção de Caio Pra do
Jr. es ta va cer ta, e hoje é pa ten te a im pos si bi li da de
de re in te grar o con tin gen te ex ces si vo de
mão-de-obra nos gran des cen tros ur ba nos, o que
agra va ine xo ra vel men te o qua dro so ci al. É nes se
con tex to que a glo ba li za ção ten ta im pri mir suas ca-
rac te rís ti cas mo der ni za do ras, exa cer ban do o qua dro
de an ta go nis mo ex pli ci ta do an te ri or men te, pois, no
con tex to ur ba no, a con tra di ção es tru tu ral das eco no-
mi as de de sen vol vi men to de si gual e com bi na do se
tra duz pela in com pa ti bi li da de en tre os ba ir ros “glo-
ba li za dos” da ci da de for mal e os as sen ta men tos di -
tos “sub nor ma is”, que con fi gu ram a ti po lo gia ma jo ri-
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tá ria da ci da de real, nas zo nas pe ri fé ri cas aban do-
na das pelo ca pi tal e pelo po der pú bli co.

Como mos tra ram os nú me ros da ex clu são ur -
ba na apre sen ta dos an te ri or men te, há hoje mais po-
bres do que ri cos em mu i tas me tró po les do Ter ce i ro
Mun do. Isso pro vo ca, ob vi a men te, uma in ver são no
con ce i to “do que é” a ver da de i ra ci da de, pois as eli -
tes es tão na ver da de cada vez mais “si ti a das” em
um mar de po bre za. Nun ca as clas ses do mi nan tes
se sen ti ram tão ame a ça das. Não é à toa, por tan to,
que a gran de im pren sa bra si le i ra use re pe ti da men te
ter mos como “cen tro in va di do”, ou “ci da de si ti a da”
para ex pres sar o sen ti men to de que a ver da de i ra ci -
da de, a que “vale”, é ape nas a ci da de for mal que
es sas eli tes ocu pam. Ao in vés de per ce be rem no
cres ci men to ine xo rá vel da po bre za a pre o cu pan te e
ina ce i tá vel mu dan ça do per fil so ci o e co nô mi co ge ral
dos ha bi tan tes, as eli tes ape nas se pre o cu pam com
uma in va são in de se ja da da “sua” ci da de. A re cu sa
em per ce ber que essa ci da de já não é mais re pre-
sen ta ti va da ci da de real ve ri fi ca-se tan to na cons tan-
te bus ca de se gu ran ça e con for to em ba ir ros-for ta le-
za de al tís si mo pa drão - como Alpha vil le, em São
Pa u lo, Mu ang Thong Tha ni, em Bang coc, e Nor del-
ta, em Bu e nos Ai res - quan to na re a ção de in dig na-
ção em face dos ní ve is in sus ten tá ve is de vi o lên cia
ur ba na ge ra dos pelo cha ma do “apart he id so ci al ur-
ba no”.

Tal vez se pos sa en tão to mar em pres ta do, para 
apli cá-lo ao con tex to ur ba no, o ra ci o cí nio ex pos to
por Sam pa io Jr. para a par ti cu lar si tu a ção do ca pi ta-
lis mo bra si le i ro no pós-guer ra: en quan to as ci da des
pe ri fé ri cas man ti ve ram-se, nas úl ti mas dé ca das, sob 
con tro le da bur gue sia, ape sar do alto grau de de si-
gual da de e po bre za nas suas fran jas pe ri fé ri cas,
man ti ve ram sob re la ti vo con tro le a ma triz es pa ci al e
tem po ral do de sen vol vi men to ur ba no. As ci da des
eram o lo cus po lí ti co pri vi le gi a do para o exer cí cio
da oni po tên cia das clas ses do mi nan tes, in de pen-
den te men te da po bre za que se fa zia cres cen te. A si -
tu a ção so ci al das ci da des, no fi nal da dé ca da de 90, 
en tre tan to, trans for mou essa con tra di ção em aber to
an ta go nis mo. A bur gue sia pa re ce ter per di do de fi ni ti-
va men te o con tro le so bre o cres ci men to ur ba no de-
si gual, e cada vez mais se faz ne ces sá ria uma op-
ção mais ra di cal en tre a ma nu ten ção de um sta tus
quo ur ba no, em que as es tru tu ras das re la ções so-
ci a is, eco nô mi cas e po lí ti cas che ga ram a ní ve is in to-
le rá ve is, e a ado ção de me di das que aba lem ra di-
cal men te es sas es tru tu ras no sen ti do da cons tru ção
de uma ci da da nia ba se a da em prin cí pi os de eqüi da-

de so ci al. No caso das ci da des bra si le i ras, as sim
como cer ta men te em mu i tas me tró po les sub de sen-
vol vi das, pode-se di zer que se vive, hoje em dia,
uma si tu a ção li mí tro fe en tre “a ci da de e a bar bá rie”.

A ci da de sub de sen vol vi da ex pres sa a mar gi na-
li da de so ci al em pa í ses que com bi nam o atra so com 
o mo der no. Seu pro ble ma é por tan to o mes mo da
so ci e da de sub de sen vol vi da: a su bor di na ção ab so lu-
ta à ló gi ca dos ne gó ci os, por meio da his tó ri ca su pe-
rex plo ra ção do tra ba lho e su per de pre da ção do meio 
am bi en te, que pa re cem ter che ga do, na so ci e da de e 
nas ci da des, a ní ve is in to le rá ve is. Entre tan to, as
ações de im po si ção do ca pi ta lis mo he ge mô ni co,
pelo novo pa ra dig ma da glo ba li za ção, e as no vas
ma tri zes de pla ne ja men to ur ba no que as acom pa-
nham, pa re cem ape nas re for çar essa si tu a ção.

Se, por um lado, as po lí ti cas li be ra is nos mol-
des do co nhe ci do Con sen so de Was hing ton, apre-
sen ta das ao Ter ce i ro Mun do como uma tá bua de
sal va ção para a cri se dos anos 80, pro mo ve ram cer -
ta di na mi za ção eco nô mi ca li ga da ao ter ciá rio avan-
ça do e às in dús tri as de pon ta (no cen tro dos no vos
pa ra dig mas eco nô mi cos da glo ba li za ção), por ou tro,
pou co re sol ve ram e até acen tu a ram a de si gual da de
so ci al, fato hoje ad mi ti do até pelo Ban co Mun di al. A
CEPAL ava lia que as re for mas li be ra is ti ve ram “um
efe i to sur pre en den te men te pe que no” no cres ci men-
to, no em pre go e na eqüi da de, em ní vel agre ga do.

Mes mo que exis ta hoje for te des con fi an ça so -
bre os efe i tos dos ajus tes es tru tu ra is de cu nho li be-
ral im pe tra dos por vá ri os pa í ses sub de sen vol vi dos,
seus cor res pon den tes no âm bi to das po lí ti cas ur ba-
nas con ti nu am sen do apre sen ta dos como mais atu-
a is do que nun ca. Esse novo ins tru men tal téc ni co de 
ges tão das ci da des, um “novo pla ne ja men to” que fi -
cou co nhe ci do como Pla ne ja men to Estra té gi co (PE), 
adap ta do às ca rac te rís ti cas de fle xi bi li da de e di na-
mis mo da eco no mia glo ba li za da, con tra põe-se ao
pla ne ja men to fun ci o na lis ta mo der nis ta e bus ca re fe-
rên ci as em pa râ me tros li ga dos à ges tão em pre sa ri-
al. A prin ci pal ca rac te rís ti ca do PE é a de que ele
não traz uma res pos ta, em ter mos de po lí ti cas pú bli-
cas, ao im pas se an ta gô ni co exis ten te nas ci da des
sub de sen vol vi das. Pelo con trá rio, pa re ce acir rar ain -
da mais tal ana cro nis mo.

O Pla ne ja men to Estra té gi co pa u ta-se pela vi-
são de que a úni ca ma ne i ra de se pen sar o fu tu ro
das ci da des é in se ri-las numa rede de “ci da des-glo-
ba is”, na qual a pro ble má ti ca cen tral deve ser a
com pe ti ti vi da de ur ba na. As agên ci as mul ti la te ra is e
seus ideó lo gos já de se nha ram a ci da de ide al do li-
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mi ar do sé cu lo XXI: é a ci da de pro du ti va e com pe ti ti-
va, glo ba li za da, co nec ta da a re des in ter na ci o na is de 
ci da des e de ne gó ci os. Con ce bi da e pen sa da como
em pre sa que se move num am bi en te glo bal com pe-
ti ti vo, o go ver no des ta ci da de se es pe lha no “go ver-
no” da em pre sa: ges tão em pre sa ri al, mar ke ting
agres si vo, cen tra li za ção das de ci sões, prag ma tis mo,
fle xi bi li da de, en tre ou tras, se ri am as vir tu des das
qua is de pen de ria cada ci da de para apro ve i tar as
opor tu ni da des e fa zer va ler suas van ta gens com pe-
ti ti vas no mer ca do de lo ca li za ção ur ba na.

A idéia, por tan to, é a de que a ci da de glo ba li-
za da en con tra mais chan ces de so bre vi vên cia quan -
to mais sou ber se in se rir na com pe ti ção pela atra-
ção de in ves ti men tos e de se des de gran des em pre-
sas trans na ci o na is, quan to mais in ves tir nos avan ça-
dos sis te mas de in for ma ção e co mu ni ca ção, na mo -
der ni za ção de sua in fra-es tru tu ra, no for ta le ci men to
do “ter ciá rio avan ça do” e em ca na is de co ne xão
com o ca pi tal fi nan ce i ro in ter na ci o nal, su pos ta men te
ca paz de dar nova vida às áre as ur ba nas “de gra da-
das”. O ar ca bou ço téc ni co des se “novo” pla ne ja men-
to di vi de as ações de in ter ven ção no es pa ço ur ba no
em vá ri as es ca las, to das elas vin cu la das às co mu ni-
ca ções ou às ati vi da des co nec ta das à eco no mia
glo ba li za da: te le por tos, cen tros em pre sa ri a is, es pa-
ços para fe i ras e con gres sos, par ques tec no ló gi cos,
ae ro por tos, ho téis, ope ra ções de em be le za men to e
mo der ni za ção dos es pa ços pú bli cos, etc. 

A me lhor ilus tra ção dos re sul ta dos des se
“novo” pla ne ja men to ur ba no está na des cri ção da
“bo lha es pe cu la ti va” de Bang coc, a qual en se jou em 
1998 a de no mi na da cri se asiá ti ca, que afe tou a eco -
no mia mun di al. Tra tou-se de uma pu jan te re no va ção
imo bi liá ria das áre as mais no bres, re sul tan te da ar ti-
cu la ção en tre os ato res lo ca is es sen ci a is para a di -
na mi za ção eco nô mi ca ur ba na,  a sa ber, os em pre-
en de do res imo bi liá ri os, as eli tes fun diá ri as, o po der
pú bli co e os in ves ti do res, se jam es tes na ci o na is ou
in ter na ci o na is,  em tor no da cons tru ção de “con sen-
sos” para iden ti fi car as “pos si bi li da des eco nô mi cas
dos lu ga res” de for ma que se tor nem atra en tes para
os po ten ci a is “com pra do res” da ci da de, os in ves ti do-
res in ter na ci o na is.

Per ce be-se fa cil men te o for te ca rá ter em pre sa-
ri al da ação do PE e a au sên cia de pre o cu pa ções
com ques tões so ci a is mais ur gen tes, con tra pon-
do-se à far ta pre sen ça de ter mos como “va lo ri za-
ção”, “ne gó ci os”, “vi si bi li da de”, “in ser ção na di nâ mi-
ca eco nô mi ca” e ou tros que re me tem à nova fun ção
con cor ren ci al das ci da des. Nes te ce ná rio, a re a li da-

de so ci al das me tró po les sub de sen vol vi das pa re ce
ter sido sim ples men te es que ci da. Ocor re de fato
que, mais uma vez, mo de los téc ni co-teó ri cos de pla -
ne ja men to são im por ta dos de uma re a li da de que
não é a da pe ri fe ria, po rém são im plan ta dos aqui
como se fos sem a cha ve para a ca mi nha da “rumo
ao Pri me i ro Mun do”.

O mo de lo do Pla ne ja men to Estra té gi co, não
obs tan te, vem sen do apli ca do por di ver sos mu ni cí pi-
os na Amé ri ca La ti na, ge ral men te pro mo vi do por
gran des ope ra ções de mar ke ting, como cabe a qual -
quer ope ra ção de cu nho con cor ren ci al. Assim, fi ca-
ram co nhe ci dos no Bra sil os exem plos do Pla no
Estra té gi co da Ci da de do Rio de Ja ne i ro, ou ain da o
pla no de re ur ba ni za ção do Eixo Ta man du a tehy, pro -
mo vi do em San to André-SP. No caso do Rio, mos tra
como se tra ta de uma “bem or ques tra da far sa”,
mon ta da para co lo car em es can te io as re i vin di ca-
ções po pu la res e dar es pa ço aos in te res ses dos
em pre en de do res e a um agres si vo mar ke ting de cri -
a ção de fal sos con sen sos que a le gi ti mas sem. Tudo
para va li dar “pro je tos ca ros aos gru pos do mi nan tes
da ci da de”, que per mi ti ri am tor nar a ci da de com pe ti-
ti va e ven dá vel à di nâ mi ca do ca pi tal in ter na ci o nal.
Na Argen ti na, o Pla ne ja men to Estra té gi co vem sen-
do im ple men ta do ofi ci al men te em vá ri as ci da des,
com des ta que para Cór do ba e Ba hia Blan ca.

As po lí ti cas pú bli cas afi na das com o novo ce-
ná rio eco nô mi co ex clu den te da glo ba li za ção pro mo-
ve ram nos anos 90 - e o Pla ne ja men to Estra té gi co
se in se re nes se pro ces so - a des re gu la men ta ção e
fle xi bi li za ção das nor mas ur ba nís ti cas e a frag men-
ta ção ur ba na, em con tra po si ção ao cen tra lis mo fun -
ci o na lis ta e re gu la dor do pa ra dig ma an te ri or (Pla ne-
ja men to Mo der nis ta). Assim como as po lí ti cas de
ajus te ne o li be ral abri ram as por tas para a en tra da
do ca pi tal glo ba li za do in te res sa do nas im por tan tes
par ce las de con su mi do res al ta men te ca pi ta li za dos
dos pa í ses pe ri fé ri cos (de vi do ao alto grau de con-
cen tra ção da ren da), a des re gu la ção ur ba na fa vo re-
ceu a ação da ar ti cu la ção “em pre en de do res imo bi-
liá ri os/pro pri e tá ri os fun diá ri os/gran de ca pi tal/po der
pú bli co”, que vi ram nas par ce las abas ta das das so-
ci e da des pe ri fé ri cas e nas em pre sas trans na ci o na is
atu an tes nes ses mer ca dos uma gran de opor tu ni da-
de de ne gó ci os imo bi liá ri os.

Por isso, re pe tem-se pelo mun do afo ra os
exem plos de pro du ção de es pa ços de alto po der
aqui si ti vo, ver da de i ras “ilhas de Pri me i ro-Mun do”
den tro do mar de po bre za das me tró po les sub de-
sen vol vi das. Pode-se di zer que a pro du ção do es pa-
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ço nas ci da des an ta gô ni cas da pe ri fe ria da glo ba li-
za ção se gue cada vez mais um pa râ me tro de se gre-
ga ção so ci al, em que as eli tes do mi nan tes de ter mi-
nam sua con for ma ção, ex clu in do aber ta men te as
ca ma das po pu la res. Essas “ilhas” po dem ter fun-
ções ou ca rac te rís ti cas di fe ren tes, po den do ser ba ir-
ros re si den ci a is, zo nas de ne gó ci os vol ta das ao ter -
ciá rio avan ça do, ou ain da áre as mais cen tra is “de-
gra da das” e re cu pe ra das para no vos usos re si den ci-
al e co mer ci al vol ta dos para as eli tes ur ba nas (a
cha ma da gen tri fi ca ção). To das elas, en tre tan to, ca-
rac te ri zam-se pelo alto vo lu me de in ves ti men tos pri -
va dos e pú bli cos, pe las mo der nas tec no lo gi as em-
pre ga das, pela qua li da de da in fra-es tru tu ra ur ba na
dis po ni bi li za da e pelo alto po der aqui si ti vo de seus
usuá ri os. Mu i tas são fru to de ar ti cu la ções en ca be ça-
das pela ação de ci si va de ar qui te tos-em pre en de do-
res, in te res sa dos na cri a ção de pro mis so ras opor tu-
ni da des para o gran de ca pi tal (às ve zes de ma ne i ra
ar ti fi ci al, como em Bang coc).

Já fo ram ci ta dos os exem plos dos ba ir ros re si-
den ci a is de Mu ang Thong Tha ni, em Bang coc,
Alpha Vil le, em São Pa u lo, e Nor de lat, em Bu e nos
Ai res. O mo de lo de gen tri fi ca ção de áre as cen tra is,
ini ci a do nos pa í ses in dus tri a li za dos nas co nhe ci das
ope ra ções ur ba nas de Bat tery Park, em Nova York,
e de Lon don Dock lands, em Lon dres, pas sou a ser
apli ca do na pe ri fe ria como re ce i ta de su ces so para
dar “nova vida” (na ver da de, vida das eli tes) a ba ir-
ros cen tra is aban do na dos por ca u sa da nova di nâ-
mi ca da eco no mia glo ba li za da.

Assim, ao cres ci men to ace le ra do das pe ri fe ri-
as po bres e à pre sen ça de áre as cen tra is aban do-
na das pe las eli tes, se con tra põem zo nas de cres ci-
men to ex clu si vo das clas ses do mi nan tes, que con-
for mam me tró po les di vi di das en tre a ci da de for mal,
alvo de to dos os in ves ti men tos imo bi liá ri os e da
ação e in ves ti men tos do po der pú bli co, e a in for mal,
es que ci da por am bos.

O as pec to mais im por tan te a ser des ta ca do é
que essa ló gi ca vem pres su pon do uma for te par ti ci-
pa ção do po der pú bli co em sua pro mo ção, seja por
es tar este re pre sen tan do os in te res ses do mi nan tes,
seja por es tar cer to que pro mo ve de al gu ma ma ne i-
ra a “mo der ni za ção” da ci da de. Com pro me tem-se,
em áre as pri vi le gi a das, al tos va lo res do or ça men to
na pro du ção de in fra-es tru tu ra ur ba na, prin ci pal-
men te viá ria, com pa tí vel com as exi gên ci as das
“ilhas de mo der ni da de”, em de tri men to dos in ves ti-
men tos ma ci ços ur gen te men te ne ces sá ri os na ci da-
de in for mal, o que res sal ta o alto ca rá ter de ex clu-

são des se pro ces so. Assim, por exem plo, o go ver no
de São Pa u lo, em 1998, gas tou, em 11 obras viá ri-
as, a in crí vel soma de US$ 7 bi lhões, apro xi ma da-
men te, com pro me ten do a ci da de com dí vi das que
iri am tor nar in viá ve is até mes mo os ser vi ços bá si cos
da ges tão se guin te. Des sas 11 me ga o bras, ape nas
duas não es ta vam no in te ri or ou pró xi mas da re gião
que con cen tra os ba ir ros de mais alta ren da de São
Pa u lo. Apa ren te men te tra tou-se da es tra té gia de
cons tru ir uma “ilha de Pri me i ro Mun do”, com con di-
ções para abri gar a São Pa u lo, ci da de mun di al. No
mes mo pe río do o go ver no mu ni ci pal des cum priu a
lei que obri ga va o mu ni cí pio a in ves tir 30% do or ça-
men to na Edu ca ção.

No con tex to ur ba no dos Pa í ses em de sen vol vi-
men to, in clu si ve o bra si le i ro, os pro ble mas de mo ra-
dia e am bi en ta is têm-se avo lu ma do a pas sos agi-
gan ta dos e sua len ta re so lu ção tem-se tor na do de
co nhe ci men to pú bli co pela vi ru lên cia dos im pac tos:
au men to des me su ra do do dé fi cit ha bi ta ci o nal, da vi -
o lên cia, da ge ra ção de re sí du os só li dos e con se-
qüen te di fi cul da de em ad mi nis trar áre as para o seu
des pe jo; en chen tes cada vez mais fre qüen tes; pre ju-
í zos da po lu i ção na sa ú de da po pu la ção en tre ou-
tros.

A ne ces si da de de im ple men tar po lí ti cas pú bli-
cas ori en ta das para tor nar as ci da des so ci al e am bi-
en tal men te sus ten tá ve is re pre sen ta a pos si bi li da de
de ga ran tir mu dan ças só cio-ins ti tu ci o na is que não
com pro me tam os sis te mas eco ló gi cos e so ci a is nos
qua is se sus ten tam as co mu ni da des ur ba nas. Na
ver da de, a im ple men ta ção de po lí ti cas pú bli cas ur-
ba nas sig ni fi ca, em pri me i ra aná li se, jus ti ça so ci al,
pos si bi li tan do que o con ce i to de ha bi ta ção que ci tei
no iní cio de mi nha fala seja efe ti va men te cum pri do,
tor nan do efi caz esse sen ti men to de se gu ran ça a
que toda e qual quer pes soa sen te quan do dis põe de 
uma ha bi ta ção.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTONIO CARLOS
VALADARES EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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Du ran te o dis cur so do Sr. Anto nio Car -
los Va la da res, a Sra. Íris de Ara ú jo, de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Val dir Ra upp.

O SR. PRESIDENTE (Val dir Ra upp) – Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, pa ra be ni zo V. Exª pelo seu
pro nun ci a men to. V. Exª será aten di do na for ma do Re -
gi men to.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ra mez
Te bet para uma co mu ni ca ção ina diá vel, pelo pra zo de 
cin co mi nu tos, nos ter mos do art. 14, VII, do Re gi-
men to Inter no.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, on tem, com ple tou
um ano que o Se na do da Re pú bli ca ins ta lou a Uni ver-
si da de do Le gis la ti vo Bra si le i ro, em ses são mag na
nes te ple ná rio, a qual tive mu i ta hon ra e mu i to or gu lho
de pre si dir.

Não tive opor tu ni da de, on tem, de com pa re cer
às jus tas co me mo ra ções de um ano de vida e de in -
ten sa atu a ção em que a Uni ver si da de do Le gis la ti vo
Bra si le i ro, exem plo para o mun do, está pres tan do
bons ser vi ços. Inclu si ve, hoje, já tem in ter câm bi os
com Assem bléi as Le gis la ti vas Esta du a is e Câ ma ras
de Ve re a do res por este Bra sil afo ra, além de ou tros
ór gãos e ins ti tu i ções pú bli cas, co la bo ran do para o
aper fe i ço a men to, a for ma ção e a in for ma ção de tan -
tos quan tos têm in te res se na di fu são, cada vez ma i or,
dos as pec tos po lí ti co-ad mi nis tra ti vos des te País.

Vejo-me, ain da, onde está V. Exª as sen ta do, Sr.
Pre si den te, quan do o Mi nis tro Ma u rí cio Cor rêa pro fe-
ria a aula ina u gu ral da Uni ver si da de do Le gis la ti vo
Bra si le i ro. Nós o con vi da mos por que S. Exª, além de
Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, é um ho mem
de al tas lu zes ju rí di cas, e, quan do Se na dor da Re pú-
bli ca, hon rou e dig ni fi cou a re pre sen ta ção do Dis tri to
Fe de ral nes ta Casa.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pen so
que de ve mos de i xar re gis tra da nos Ana is des ta Casa
essa efe mé ri de, por que é gran di o sa, bas tan do sa li en-
tar que a nos sa Uni ver si da de já está des per tan do o
in te res se in ter na ci o nal. A Uni le gis e o ILB, em re cen te
en con tro de se cre tá ri os-ge ra is de pa í ses da Lín gua
Por tu gue sa, ocor ri do em Lis boa, ti ve ram, como pri -
me i ro re sul ta do, a ma ni fes ta ção da Se cre ta ria-Ge ral
do Par la men to de Ango la so li ci tan do in ter câm bio
para fu tu ro con vê nio.

Acre di to, Sr. Pre si den te, que es ses ve í cu los de
co mu ni ca ção que tem o Se na do, de alta tec no lo gia,
es tão pos si bi li tan do às po pu la ções dos mais re côn di-

tos Mu ni cí pi os bra si le i ros aces so fá cil e ime di a to ao
en si no que a Insti tu i ção está pro por ci o nan do, no sen -
ti do de per mi tir me lhor qua li fi ca ção de pes so al, o que
tor na rá mais efi ci en te, por exem plo, a re a li za ção do
pro ces so le gis la ti vo.

Sr. Pre si den te, isso está sen do pos sí vel por
quê? Nes te mo men to, te nho que pres tar uma ho me-
na gem a tan tos quan tos se de di cam ao ILB e à Uni -
ver si da de do Po der Le gis la ti vo. Nes te ins tan te, que ro
olhar para a Mesa do Se na do, e não ape nas para a
Pre si dên cia do Se na do, mas mais do que isso, que ro
olhar para a Cláu dia Lyra, por exem plo, que tan to tem
aju da do a nos sa Uni ver si da de; que ro olhar para o
nos so Ra i mun do Car re i ro, que aju da nes tes tra ba lhos
e tam bém se de di ca, jun to com a Cláu dia, à nos sa
Uni ver si da de; que ro olhar para o Sr. Aga ci el da Sil va
Maia, Di re tor-Ge ral do Se na do, en fim, a to dos que fa -
zem par te do Con se lho da nos sa Uni ver si da de e têm
atu a ção per ma nen te. Como não que rem guar dar
aqui lo que ad qui ri ram de ex pe riên cia no Se na do só
para si, es tão di fun din do a sua ex pe riên cia e os seus
co nhe ci men tos para aque les que, nas Assem bléi as
Le gis la ti vas, nas Câ ma ras Mu ni ci pa is e nos Tri bu na is
de Con tas exer cem, nas suas es fe ras de atri bu i ção
mu ni ci pal, es ta du al ou fe de ral, as mes mas atri bu i-
ções por eles exer ci das nes ta Casa. 

Qu e ro, sem dú vi da ne nhu ma, sa u dar aque les
que com põem o Con se lho Su pe ri or da Uni le gis.

Ima gi ne, Sr. Pre si den te, o que é isso! Se na dor
José Agri pi no, V. Exª que está em pé, Lí der do PFL,
pode ima gi nar o quan to es ta mos dan do im por tân cia
para isso! Sabe V. Exª que quem pre si de o Se na do é
tam bém Re i tor, e re i tor tem o tí tu lo de mag ní fi co, por
isso te nho que sa u dar o Pre si den te José Sar ney
como mag ní fi co tam bém, por que é o Mag ní fi co Re i tor
da Uni ver si da de do Le gis la ti vo Bra si le i ro, que tem,
como Con se lhe i ros atu a is, os Se na do res Ro meu
Tuma, Pe dro Si mon, Ante ro Paes de Bar ros e Ro ber to
Sa tur ni no; como Vice-Re i tor Exe cu ti vo, o Sr. Aga ci el
da Sil va Maia; como Di re tor-Exe cu ti vo do ILB, o Sr.
Flo ri an Au gus to Ma dru ga; como Se cre tá rio-Ge ral da
Mesa, o Sr. Ra i mun do Car re i ro Sil va; e como Con sul-
tor-Ge ral do Le gis la ti vo, o Dr. Sér gio Fran cis co Pi res
de Oli ve i ra Pen na. E, no Con se lho Uni ver si tá rio da
Uni le gis, te mos ain da os re pre sen tan tes do Cor po
Téc ni co-Do cen te: Cláu dia Lyra Nas ci men to, a quem
já me re fe ri, Fá bio Re zen de Scar ton Cou ti nho, Eus tá-
quio Ju vên cio de La cer da, e tan to ou tros que têm nos
aju da do e acre di tam que o Se na do está pres tan do,
por in ter mé dio de sua Uni ver si da de e do ILB, um
gran de ser vi ço edu ca ti vo a este País na for ma ção
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prin ci pal men te da que les que ope ram na área do Le -
gis la ti vo.

Era essa a co mu ni ca ção, Sr. Pre si den te, que eu
que ria fa zer, e pe dir des cul pas até por não ter com pa-
re ci do on tem, já que um dos gran des mo men tos que
vivi na Pre si dên cia do Se na do da Re pú bli ca foi efe ti-
va men te ter ins ta la do a nos sa Uni ver si da de, que teve
ins pi ra ção em Pre si den tes que me an te ce de ram,
como Anto nio Car los Ma ga lhães e José Sar ney. Quis
Deus que eu ti ves se a gra ça de ins ta lar essa Uni ver si-
da de aber ta que, vol to a re pe tir, é exem plo para o
mun do.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Val dir Ra upp) – Con ce do

a pa la vra à no bre Se na do ra Iris de Ara ú jo.
S. Exª dis põe de até vin te mi nu tos.
A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Pro-

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, an tes de
abor dar o tema pro pri a men te dito, eu gos ta ria de me
re por tar a al guns pro nun ci a men tos fe i tos hoje nes ta
Casa.

O Se na dor Edi son Lo bão, num pro nun ci a men to
mu i to fe liz, mos trou a sua pre o cu pa ção em re la ção às 
nos sas es tra das; e, mais pro xi ma men te, o Se na dor
Antô nio Car los Va la da res fa la va so bre o nos so dé fi cit
ha bi ta ci o nal.

Srªs e Srs. Se na do res, sa bem V. Exªs que o nos -
so País é imen so. As di fi cul da des que te mos vi vi do
são, de cer ta for ma, tra du zi das, por que so mos os re -
pre sen tan tes le gí ti mos da so ci e da de, des de este púl -
pi to, aqui do Se na do, e das Câ ma ras Le gis la ti vas, por 
meio de nú me ros e de ín di ces que de mons tram que
te mos que ter uma ação efe ti va e rá pi da em re la ção
aos pro ble mas que o País atra ves sa. Qu an do fa la mos
em dé fi cit ha bi ta ci o nal, não ima gi na mos a quan ti da de
de pes so as que vi vem à mar gem da ci da da nia. A ver -
da de i ra ci da da nia está no mo men to em que a pes soa
ga nha uma cha ve, abre uma por ta e en tra em um es -
pa ço só seu, in vi o lá vel e ga ran ti do por lei. 

No que diz res pe i to à si tu a ção caó ti ca de nos -
sas es tra das, tra ta-se de um pro ble ma sé rio, ca paz
de, às ve zes, re du zir até o cres ci men to do País. Qu -
an ta co i sa, Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho, se per de
ao se fa zer o trans por te da pro du ção de ali men tos,
que tem au men ta do sig ni fi ca ti va men te no País! Che -
go à con clu são, Srªs e Srs. Se na do res, de que, se não 
hou ver uma de ter mi na ção po lí ti ca, se cun da da por
uma ação po lí ti ca mu i to for te, pas sa re mos, ape sar de 
to das as re for mas que pre ci sam e de ve rão ser vo ta-
das, por di fi cul da des mu i to gran des.

Se não as su mir mos – ad mi nis tra do res, le gis la-
do res e so ci e da de or ga ni za da – um pa pel di fe ren ci a-
do den tro da so ci e da de em que vi ve mos, con ti nu a re-
mos a vi ver em di fi cul da des. O que es tou di zen do é
que te mos que nos jun tar. Te mos que trans for mar
este País, Sr. Pre si den te, num gran de mu ti rão de so li-
da ri e da de.

O Pro gra ma Fome Zero é um pro gra ma emer -
gen ci al que pre ci sa ser le va do a cabo ime di a ta men te.
Qu al quer tro pe ço, qual quer ação que im pe ça seu an -
da men to, qual quer em ba ra ço na sua con cre ti za ção
deve ser sa na do.

Te mos que acre di tar em nos so povo, em nos sa
for ça de tra ba lho, em nos so País. Te mos que acre di-
tar que po de mos cons tru ir uma Na ção di fe ren ci a da.
Que este sím bo lo que aqui está – a Ban de i ra Na ci o-
nal, que to dos re ve ren ci a mos – seja re al men te o sím -
bo lo des ta Pá tria que le va mos no co ra ção e que que -
re mos ver cres cer e se trans for mar. Te mos que dar
um bas ta nas fa ve las, no de sem pre go! Te mos que
nos jun tar, re al men te, para cons tru ir ou re cons tru ir
esta so ci e da de, esta Na ção que me re ce o nos so res -
pe i to e o nos so amor. 

Esse foi o pri me i ro mo men to do meu pro nun ci a-
men to.

Pas so ago ra ao se gun do tema.
No mo men to em que tan to o Exe cu ti vo quan to o

Par la men to bra si le i ro se ocu pam das re for mas fis cal
e da Pre vi dên cia, numa ten ta ti va de me lho rar os ru -
mos da Na ção, é im por tan te que ob ser ve mos o com -
por ta men to do mer ca do in for mal de tra ba lho. A gran -
de pro por ção de tra ba lha do res na in for ma li da de é,
cer ta men te, um sé rio de sa jus te so ci al que con tri bui
não ape nas para o rom bo no or ça men to da Pre vi dên-
cia como tam bém para a má qua li da de de vida de mi -
lhões de bra si le i ros.

Na úl ti ma ter ça-fe i ra, trou xe para este Ple ná rio
mo des ta con tri bu i ção, que se tor nou ain da mais mo -
des ta de vi do à es cas sez de tem po, que me obri gou a
re du zir mi nha par ti ci pa ção a uns pou cos mi nu tos. Por
isso, peço a com pre en são do nos so Pre si den te, dos
nos sos com pa nhe i ros Se na do res e Se na do ras, por -
que será ne ces sá rio vol tar ao as sun to, mes mo re pe-
tin do al gu mas con si de ra ções, para que eu pos sa re -
pro du zir por in te i ro a re fle xão a que me pro pus. Tra -
ta-se de um ni cho de mer ca do em que mais de qua tro
mi lhões de tra ba lha do res vi vem na in for ma li da de.
Vol to, no va men te, às ci fras, às pes qui sas, aos ín di ces
aos qua is me re fe ri.

No iní cio des te mês, a pres ti gi a da eco no mis ta
Ma ria da Con ce i ção Ta va res, con vi da da pelo Mi nis tro
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Jac ques Wag ner para fa lar so bre a cri a ção de no vos
pos tos de tra ba lho, de cla rou a um gru po de jor na lis-
tas que “um país em que 21% do to tal de em pre gos
são de do més ti cas não está nada bem”.

Con fes so que o nú me ro me sur pre en deu. Ape -
sar do meu in te res se por tudo que tem a ver com a
vida da mu lher tra ba lha do ra, não ima gi na va que o tra -
ba lho das em pre ga das do més ti cas fos se tão re le van-
te tam bém em ter mos quan ti ta ti vos, a pon to de re pre-
sen tar mais de 20% da for ça de tra ba lho em pre ga da
no Bra sil.

E fi quei pen san do: a pro fes so ra Ma ria da Con -
ce i ção está acer ta da em seu di ag nós ti co. Se não fos -
se pe las ou tras ra zões que es ta mos can sa dos de co -
nhe cer, bas ta ria esse per cen tu al para mos trar que,
re al men te, o País não vai bem. E pior ain da es tão as
em pre ga das do més ti cas, que, para a pro fes so ra, são
um sím bo lo da si tu a ção. Falo em em pre ga das, quan -
do, na ver da de, de ve ria di zer “em pre ga dos”, uma vez
que os ser vi ços do més ti cos não ocu pam ape nas as
mu lhe res.

Mas é ir re le van te o nú me ro de ho mens ocu pa-
dos com as ta re fas do més ti cas clás si cas, como lim -
par e ar ru mar a casa, co zi nhar, la var e pas sar rou pa,
cu i dar de cri an ças. A ma i o ria dos ho mens em pre ga-
dos do més ti cos tra ba lha como jar di ne i ros, mo to ris-
tas, ca se i ros. Dos cer ca de seis mi lhões de tra ba lha-
do res do més ti cos, mais de 5,5 mi lhões são mu lhe res
e ape nas 400 mil são ho mens.

Tam bém aqui, po de mos cons ta tar a dis cri mi na-
ção: mes mo no ser vi ço do més ti co, os ho mens ga-
nham mais do que as mu lhe res. Por que as ta re fas do
ca se i ro, do mo to ris ta, do jar di ne i ro são vis tas como
pro fis são, e, por isso, me lhor re mu ne ra das. Cu i dar de
cri an ça, fa zer a co mi da, lim par a casa, la var e pas sar
a rou pa são ocu pa ções tra di ci o na is do uni ver so fe mi-
ni no, “co i sa de mu lher”, que não tem mu i to va lor. Di ri-
gir um car ro, por exem plo, é vis to como tra ba lho de
mu i to mais res pon sa bi li da de do que “pi lo tar um fo-
gão”...

A des con si de ra ção com o tra ba lho da do més ti-
ca faz par te da dis cri mi na ção con tra a mu lher. Srªs e
Srs. Se na do res, se nho res que es tão aqui nos vi si tan-
do hoje – vejo uma pla téia ex tra or di ná ria de pes so as
que, com a sua pre sen ça, nos brin dam e nos mo ti vam
a fa lar – quan to co nhe ci men to acu mu la do é ne ces sá-
rio para ima gi nar e co zi nhar uma boa re fe i ção, por
exem plo. Ima gi nem, Srªs e Srs. Se na do res, se nho ras
e se nho res que aqui es tão, va mos fan ta si ar. Ima gi-
nem se, por um dia só, no Bra sil, pa ras se a for ça de
tra ba lho das em pre ga das do més ti cas, das do-
nas-de-casa? Ima gi nem se elas re sol ves sem, de re -

pen te – to das as ca te go ri as de re pen te não pa ram,
cru zam os bra ços e re sol vem re i vin di car me lho res
con di ções de tra ba lho? – cru zar os bra ços, di zen do:
hoje, não fa re mos o al mo ço; hoje, não le va re mos as
cri an ças à es co la; hoje, as rou pas não se rão la va das;
en fim, es ta mos em gre ve. O que não acon te ce ria nes -
te País? Que tu mul to não ha ve ria nas es co las e na
vida nor mal des te País? Pen so que ha ve ria uma re vo-
lu ção. Não es tou pre gan do res pe i to dis so, es tou ape -
nas co lo can do uma si tu a ção.

À pro cu ra de mais in for ma ções que me lhor me
si tu as sem no con tex to pro fis si o nal do tra ba lho do-
més ti co, en con tro uma pe que na no tí cia no site do
IBGE, a de que, no Bra sil todo, 160 em pre ga das –
160, pres tem aten ção no nú me ro – já ha vi am so li ci ta-
do o au xí lio-ma ter ni da de via Inter net. Pos so ima gi nar
um pe que no gru po de pa tro as de bom co ra ção aju-
dan do as suas co la bo ra do ras a al can ça rem com mais 
fa ci li da de o be ne fí cio da pre vi dên cia. E me co mo vo
com o nú me ro: 160 mu lhe res, num uni ver so de 5,5
mi lhões! O fato vi rou no tí cia, com jus ta ra zão, por que
nin guém ima gi na uma em pre ga da do més ti ca usu fru-
in do tais mo der ni da des.

Se o tra ba lho do més ti co é di fí cil, exi gen te, exa -
us ti vo, o re tor no para es sas tra ba lha do ras é min gua-
do. A Pes qui sa Na ci o nal por Amos tra de Do mi cí lio –
PNAD in for ma que, no Bra sil, pou co mais de 25%
des sas mu lhe res tra ba lham com car te i ra as si na da;
os ou tros 74,9% vi vem à mar gem dos di re i tos tra ba-
lhis tas e dos be ne fí ci os da pre vi dên cia.

Na mi nha Re gião, o Cen tro-Oes te, são 83,1%
as em pre ga das que tra ba lham sem re gis tro em car te-
i ra. E, em todo o Bra sil, 5% das tra ba lha do ras do més-
ti cas não con tam com di re i tos bá si cos, como sa lá rio
mí ni mo, des can so se ma nal e dé ci mo ter ce i ro sa lá rio,
con for me pes qui sa re cen te fe i ta pela M&M Asses so-
ria Con tá bil, se gun do a qual 14% des sas tra ba lha do-
ras não têm ne nhu ma es co la ri da de, o que equi va le a
di zer que tam bém não têm a me nor opor tu ni da de de
se in for mar so bre os seus di re i tos.

Na con di ção de mu lher de clas se mé dia que,
para tra ba lhar e cri ar os fi lhos sem pre con tou com a
co la bo ra ção pre ci o sa da em pre ga da do més ti ca, que -
ro cla mar con tra essa in jus ti ça, re vi vên cia do tra ba lho
es cra vo na mo der na so ci e da de bra si le i ra.

No Bra sil, aque les que pou co usu fru em os di re i-
tos da ci da da nia, têm, em ge ral, mu i tos de ve res. E é
isso mes mo que está acon te cen do com os tra ba lha-
do res bra si le i ros que re ce bem os mais ba i xos sa lá ri-
os, en tre eles, com des ta que, os em pre ga dos do més-
ti cos. Bas ta com pa rar: quem ga nha até R$480  por
mês, de sem bol sa 24,25% – qua se um quar to do sa lá-
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rio –, pa gan do im pos to so bre con su mo; quem re ce be
aci ma de 12 mil re a is, com pro me te ape nas 17% dos
seus ren di men tos com o mes mo im pos to. Tem ra zão
a eco no mis ta Ma ria da Con ce i ção Ta va res: este País
não vai bem.

Mas será que po de mos cha mar de “con su mi-
dor” aque le que vive do  sa lá rio mí ni mo? Tal vez a pa -
la vra mais ade qua da seja “so bre vi ven te”.

E é em nome des ses mi lhões de tra ba lha do res
que con cla mo to dos os meus co le gas em pe nha dos
com a re for ma tri bu tá ria a fa zer va ler a jus ti ça fis cal.
Va mos dis tri bu ir me lhor a ren da, dis tri bu in do me lhor
os im pos tos, es pe ci al men te o im pos to so bre o con su-
mo, que pesa mais para quem tem me nos. É pre ci so
de so ne rar a ces ta bá si ca, para que o sa lá rio dos mais 
po bres lhes ga ran ta, no mí ni mo, uma boa ali men ta-
ção e a me lhor edu ca ção pos sí vel para os seus fi lhos.

No caso dos ser vi ços do més ti cos, de di fí cil fis -
ca li za ção, é pre ci so que se fa çam cam pa nhas edu ca-
ti vas, para que os que po dem con tar com a em pre ga-
da do més ti ca pas sem a as si nar suas car te i ras de tra -
ba lho, ga ran tin do-lhes os di re i tos tra ba lhis tas e uma
apo sen ta do ria para lhes as se gu rar uma ve lhi ce tran -
qüi la.

O tra ba lho com car te i ra as si na da vai me lho rar
não ape nas a vida das em pre ga das do més ti cas. Vai
me lho rar tam bém os co fres da Pre vi dên cia, por que
os tra ba lha do res in for ma is uti li zam os ser vi ços pú bli-
cos de sa ú de, sem que con tri bu am para isso. Na me -
di da em que in cor po rar mos es ses mi lhões de em pre-
ga dos do més ti cos à Pre vi dên cia So ci al, mais re cur-
sos terá o SUS para bem aten der à po pu la ção.

Mu i to pou cos são aque les que, en tre nós, não
con ta ram, na in fân cia,  com o ca ri nho de uma babá
de di ca da, ou com as de lí ci as fe i tas, com amor e suor,
pe las nos sas co zi nhe i ras. É hora de re tri bu ir tudo que
re ce be mos. É hora de in cen ti var, jun to aos nos sos
Go ver na do res e Pre fe i tos, a cri a ção de cur sos pro fis-
si o na li zan tes para tra ba lha do ras do més ti cas, não
ape nas para me lho rar o seu de sem pe nho, mas, prin -
ci pal men te, para au men tar o ní vel de in for ma ção des -
sas tra ba lha do ras, para que pos sam, por meio das
as so ci a ções pro fis si o na is, lu tar pe los seus di re i tos.

Toda vez em que es co lho um as sun to e me pre -
pa ro para fa lar des ta tri bu na, pen so mu i to na uti li da de
da qui lo que vou di zer. Hoje, mais do que isso, emo ci o-
nei-me ao re vi ver a lon ga ca mi nha da que me trou xe
ao Se na do, e o quan to  devo a to das as Ma ri as que
cu i da ram da mi nha casa e tam bém dos meus fi lhos,
en quan to me de di ca va à luta po lí ti ca.

Mu i to obri ga da.

O SR. PRESIDENTE (Val dir Ra upp) – Esta Pre -
si dên cia con gra tu la-se com V. Exª pelo pro nun ci a-
men to, Se na do ra Iris de Ara ú jo, em ho me na gem às
mu lhe res.

Gos ta ria de re gis trar que, hoje, uma mu lher as -
su me o co man do do Go ver no do meu Esta do. Em vir -
tu de de vi a gem do Go ver na dor ao ex te ri or, a Vice-Go -
ver na do ra, Oda í sa Fer nan des, nos sa ami ga, as su me
os des ti nos do Esta do de Ron dô nia.

As mu lhe res têm gal ga do pos tos im por tan tes na 
po lí ti ca bra si le i ra, e es pe ra mos que con ti nu em avan -
çan do cada vez mais.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Val dir Ra upp) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor José Agri pi no, como Lí der, para 
co mu ni ca ção ur gen te, de in te res se par ti dá rio, nos
ter mos do art. 14, in ci so II, alí nea “a”, do Re gi men to
Inter no.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, que ro ma ni fes tar, fun da men tal men-
te, a pre o cu pa ção do meu Par ti do e des ta Na ção com
a ge ra ção de em pre gos no País. E o faço em fun ção
do que será ana li sa do por esta Casa na pró xi ma se -
ma na: a re ne go ci a ção do Re fis e a pro pos ta de au-
men to da Con tri bu i ção So ci al so bre o Lu cro Lí qui do e
da Co fins, co bra das das ins ti tu i ções fi nan ce i ras.
Ambas re dun dam em au men to da car ga tri bu tá ria.

A re pac tu a ção do Re fis, por um lado, con for me
pro pos to na MP nº 66, fa ci li ta ria a vida das em pre sas
que ge ram em pre gos. A nova pro pos ta é res tri ti va,
cria di fi cul da des às em pre sas que já em pre gam e traz 
um au men to in de se já vel à car ga tri bu tá ria. Mas so bre
esse as sun to vou dis cor rer na pró xi ma se ma na, após
a efe ti va ção do acor do que está em dis cus são pelo
PFL, PSDB, PMDB e Par ti dos da base do Go ver no.

O se gun do fa tor im pe di ti vo do cres ci men to eco -
nô mi co do País é a taxa de ju ros, so bre o qual que ro
fa lar mais adi an te.

O dia de on tem foi mar ca do, po li ti ca men te, nes -
ta Casa, por uma cri se que de ter mi nou a re nún cia do
Lí der do PT. O Lí der Tião Vi a na – a quem ex pres so
mi nha so li da ri e da de –, sen tiu-se de sa u to ri za do em
sua Li de ran ça, por que oito Se na do res de sua Ban ca-
da as si na ram um ma ni fes to, um aba i xo-as si na do, ou
um do cu men to que ia de en con tro a uma di re triz do
Par ti do.

Esse fato pro du ziu uma cri se que se es pa lhou
pela Casa e che gou à Pre si dên cia do Par ti do. Está
nas pá gi nas dos jor na is de hoje que o Se na dor te ria
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re ce bi do a so li da ri e da de do Pre si den te do seu Par ti-
do, que tam bém te ria ame a ça do re nun ci ar, caso não
fos se re mo vi do o ob je ti vo do do cu men to, as si na do
por oito Se na do res que se ma ni fes ta vam com os ra di-
ca is dis si den tes do Par ti do, ver ba li zan do o pas sa do
da Le gen da e, em úl ti ma aná li se, a co e rên cia do PT,
ou seja, aqui lo com que Lula ha via dis pu ta do e ga nho
a ele i ção, as te ses que ha vi am fe i to o bra si le i ro vo tar
em Sua Exce lên cia.

A ques tão é que os cha ma dos “ra di ca is” – con si-
de ro-os os ver da de i ros in tér pre tes do pen sa men to do 
PT –, que co bram a co e rên cia do Par ti do, em bo ra por
ele de sa u to ri za dos, ti ve ram a so li da ri e da de de oito
Se na do res da Le gen da, o que le vou o Lí der do PT a
re nun ci ar, o Pre si den te do Par ti do a en trar em cena,
ge ran do-se uma gran de cri se, que ter mi nou com o
ine di tis mo do PT em ina u gu rar a nova fase de re ti ra da
de as si na tu ras, prá ti ca que tan to con de nou no pas sa-
do re cen te.

O fato é que, com a re ti ra da das as si na tu ras,
com a in va li da ção do do cu men to de apo io às te ses
que o PT sem pre pra ti cou e com as qua is ga nhou a
ele i ção, a pon ta do ice berg da in sa tis fa ção foi afun da-
da, e o Se na dor Tião Vi a na – que, re pi to, tem a mi nha
so li da ri e da de, por que re nun ci ou ba se a do em um fato
con cre to, por que viu a sua Li de ran ça con tes ta da,
des le gi ti ma da – re tor nou à con di ção de Lí der.

Esses fa tos to dos pro vo ca ram no mer ca do fi-
nan ce i ro mo vi men tos de sin te res san tes, como alta do
ris co Bra sil, alta da taxa do dó lar. Ima gi na va-se que a
eu fo ria no cam po eco nô mi co era um pro ces so cres -
cen te, mo ti va do pela ca pa ci da de de o Pre si den te da
Re pú bli ca co lo car a pro pos ta de re for mas como uma
agen da po si ti va do Go ver no, mes mo essa re for ma
tra zen do em seu bojo co i sas per ver sas, como a co-
bran ça de im pos tos dos apo sen ta dos. O que é fato é
que a eu fo ria no cam po eco nô mi co, pro vo ca da, mo ti-
va da, im pul si o na da pela agen da po si ti va da pro pos ta
de re for mas, foi in ter rom pi da com uma cri se po lí ti ca,
mos tran do que a eco no mia do Bra sil con ti nua ex tre-
ma men te vul ne rá vel, e isso é de sin te res san te, é pre -
o cu pan te. Bas tou que uma es ca ra mu ça in ter na no PT 
se es ta be le ces se, que uma fra tu ra ex pos ta se ma ni-
fes tas se, para que um pro ces so in te res san te de que -
da de ris co Bra sil, de que da de taxa do dó lar, fos se in -
ter rom pi do e num dia só o dó lar su bis se 3% e o ris co
Bra sil vol tas se a cres cer.

O pior de tudo é que os jor na is de hoje já si na li-
zam, que é o que eu me nos de se ja va, que na pró xi ma
se ma na o Co pom não vai fa zer o que os bra si le i ros
gos ta ri am que acon te ces se, que, as sim como caiu
tan to a taxa de dó lar, as sim como caiu tan to o ris co

Bra sil, con co mi tan te men te, ca ís se a taxa de ju ros,
para que as em pre sas pu des sem se ca pi ta li zar, to-
mar em prés ti mos a ju ros pa gá ve is, e se re to mar o
pro ces so de cres ci men to, que é o que nos in te res sa.

Um Go ver no que ga nhou a ele i ção pro me ten do
dez mi lhões de em pre gos e, ao in vés dis so, ele va a
meta de su pe rá vit pri má rio para 4,25, re ti ran do R$8
bi lhões do Orça men to, que po de ri am ser em pre ga-
dos na ge ra ção de em pre gos, que au men ta o ca pi tal,
au men ta o com pul só rio dos ban cos, re ti ran do-lhes a
ca pa ci da de de em pres tar às em pre sas, um Go ver no
que anun cia em pre gos – dez mi lhões! – e na prá ti ca
en tra na con tra mão da po lí ti ca anun ci a da, não po de-
ria, de ver da de, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
tra ba lhar em um rumo que não fos se o da re to ma da
do seu com pro mis so, qual seja, a ge ra ção de em pre-
gos, com um ins tru men to fun da men tal, no qual eu
acre di ta va e de se ja va, que era ba i xar a taxa de ju ros.

A cri se po lí ti ca on tem ocor ri da no Se na do ter mi-
nou de ter mi nan do o que a im pren sa já si na li za va e
de cla ra ções de di re to res do Ban co Cen tral pre nun ci-
am, ou seja, que o Co pom não vai ba i xar a taxa de ju -
ros, que a re to ma da do pro ces so pro du ti vo da ge ra-
ção de em pre gos não vai acon te cer em cur to pra zo.

E aí vai a mi nha pre o cu pa ção. O Go ver no tem
sido pró di go, com um mar ke ting mu i to bem fe i to, em
anun ci ar fa tos tipo Pro gra ma Fome Zero, que na mi -
nha opi nião não saiu ain da do pa pel. Nos mu ni cí pi os
onde o Pro gra ma Fome Zero ins ta lou-se, não se tem
re per cus são po si ti va, não se tem ne nhum dado con -
cre to de que os ob je ti vos anun ci a dos te nham sido al -
can ça dos.

Qu an do as pro pos tas de re for ma tri bu tá ria e
pre vi den ciá ria fo rem dis se ca das, ve ri fi ca re mos que
elas não tra zem ne nhu ma mu dan ça con ce i tu al. A re -
for ma pre vi den ciá ria não con ce i tua o que o PL nº 9
con ce i tu a va: con tri bu i ção de fi ni da ver sus be ne fí cio
de fi ni do. Não há isso. Re me te-se à União, Esta dos e
Mu ni cí pi os, da mes ma for ma, o ônus do be ne fí cio de -
fi ni do, sem se tra tar do fun da men tal, que se ria a con -
tri bu i ção de fi ni da.

A re for ma tri bu tá ria pro põe au men tar a car ga tri -
bu tá ria e, ao lado dis so,  - sua dis se ca ção mos tra rá -,
eli mi nar, um fato que re pu to per ver so para as re giões
Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te, a ca pa ci da de de,
pela via dos in cen ti vos fis ca is, cha ma da er ro ne a men-
te de guer ra fis cal, atra ir ou pro mo ver atra ção de in-
ves ti men tos.

O Go ver no tem sido pró di go na ven da das pro -
pos tas de re for ma tri bu tá ria e pre vi den ciá ria, mas eu
não vi ne nhum mo vi men to ain da, ne nhu ma cri a ti vi da-
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de do Go ver no, e o PT era mu i to cri a ti vo na Opo si ção,
no rumo da ge ra ção de em pre gos, pro pos ta cri a ti va
na ge ra ção de em pre gos. É so bre isso que que ro dar
uma con tri bu i ção, por que o meu Par ti do faz opo si ção
de re sul ta dos, quer fa zer opo si ção para tra zer be ne fí-
ci os com a sua ação a seg men tos da so ci e da de. E
aqui que ro tra zer uma pro pos ta con cre ta.

Sr. Pre si den te, tra mi tam na Câ ma ra dos De pu-
ta dos e no Se na do Fe de ral mu i tos pro je tos cri a ti vos
que ob je ti vam a ge ra ção de em pre gos. Su gi ro que o
Go ver no faça – e isto é fá cil – uma co le tâ nea, or ga ni-
ze o elen co de pro je tos que tra tam, com cri a ti vi da de,
da ge ra ção de em pre gos usan do os re cur sos pú bli-
cos pos sí ve is exis ten tes no Orça men to. Que se faça
um le van ta men to nes se sen ti do e que, em fun ção do
in te res se na ci o nal, fa ça mos uma re u nião para de fi ni-
ção de pon tos de vis ta con ver gen tes, com isso ace le-
ran do o pro ces so de apro va ção des ses pro je tos, ou
que de les se re ti rem idéi as para que o Pro gra ma de
Ge ra ção de Empre go e Ren da seja co lo ca do em prá -
ti ca, já que a taxa de ju ros não vai cair e que a car ga
tri bu tá ria vai au men tar - se pas sar por cima da po si-
ção do PFL. Va mos or ga ni zar uma ação pa trió ti ca em
de fe sa da ge ra ção de em pre go e ren da.

Eu, por exem plo, te nho um pro je to que que ro
de i xar cla ro para a Casa e o co lo co à con si de ra ção do 
Mi nis tro Ja ques Wag ner, a quem en de re ço di re ta-
men te. Tra ta-se do Pro je to de Lei nº 177, de 2002, in ti-
tu la do “Pro fis são: Bra si le i ro”, cu jos ob je ti vos, de for -
ma sus ci ta, pas so a ler:” ins ti tui uma Bol sa (BAP) cus -
te a da com re cur sos do FAT, des ti na da a fi nan ci ar es -
tá gio de tra ba lha do res em em pre sas e uni ver si da des;
cria-se o pri me i ro em pre go para jo vens em uni ver si-
da des e em pre sas, pe que nas, mi cro ou mé di as, com
re cur sos do FAT; o es tá gio em uni ver si da des pú bli cas
fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci pa is será cus te a do in te-
gral men te pelo FAT; o es tá gio em uni ver si da des pri va-
das, mi cro em pre sas e em em pre sas de pe que no por-
te será cus te a do 75% (se ten ta e cin co por cen to) pelo 
FAT; no es tá gio em em pre sas de mé dio e gran de por-
tes, o FAT cus te a rá 50% (cin qüen ta por cen to); o en -
qua dra men to das em pre sas será fe i to de acor do com
a Lei Fe de ral nº 9.317, de 5.12.96 (a lei que clas si fi ca
as em pre sas como mi cro, mé dia etc); nas uni ver si da-
des pú bli cas e pri va das, o es tá gio será su per vi si o na-
do por pro fes sor; a bol sa, con ce di da pelo pra zo de
seis me ses e re no va da uma úni ca vez, no va lor de
R$200,00 por mês, será re a jus ta da anu al men te; os
pré-re qui si tos para ha bi li ta ção do tra ba lha dor à Bol sa
de Aper fe i ço a men to Pro fis si o nal são: o alu no ou tra -
ba lha dor de ve rá es tar ca das tra do no Sine, Sis te ma
Na ci o nal de Empre go, no CIEE, Cen tro de Inte gra ção

Empre sa-Esco la ou no Insti tu to Eval do Lodi, e as em -
pre sas não po de rão de mi tir em pre ga dos para re ce-
ber es ses es ta giá ri os.

Qu a is os ob je ti vos des te e de mu i tos ou tros pro -
je tos que de vem exis tir em tra mi ta ção na Câ ma ra dos
De pu ta dos e no Se na do Fe de ral? Usar re cur sos do
FAT para ge rar o pri me i ro em pre go para es tu dan tes
uni ver si tá ri os ou para es tu dan tes ou tra ba lha do res jo -
vens em mi cro, pe que nas ou mé di as em pre sas.

De ze nas de pro je tos po dem ser fon te de con sul-
ta e de es tí mu lo ao go ver no que de se je, com cri a ti vi-
da de, ge rar em pre go. Qu a is são os ob je ti vos do meu
pro je to? Tre i nar mão-de-obra. Na me di da em que um
es tu dan te de Me di ci na, com uma bol sa de R$200, su -
per vi si o na do por um pro fes sor mé di co, pres te ser vi-
ços num hos pi tal pú bli co do in te ri or, ele está apren-
den do, sen do re mu ne ra do e aten den do à co le ti vi da-
de. O pro je to es ta ria pro pi ci an do o aper fe i ço a men to
de mão-de-obra, in cen ti van do o de sen vol vi men to das 
re giões in te ri o ra nas e con ce den do re cur sos para as
pes so as mais ca ren tes te rem uma for ma dig na de so -
bre vi ver; es ta ria ain da fa ci li tan do o pa ga men to das
men sa li da des nas uni ver si da des pri va das, pois a bol -
sa se ria uma for ma de o es tu dan te da uni ver si da de
pri va da ter fa ci li ta do o pa ga men to de sua men sa li da-
de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, esse pro -
je to não tem como ob je ti vo cri ar vín cu lo em pre ga tí cio;
pro í be a subs ti tu i ção de em pre ga dos por es ta giá ri os;
as mi cro e pe que nas em pre sas re ce be ri am ofer ta de
mão-de-obra a cus to zero. É pre ci so que isto fi que
bem en ten di do: as mi cro e pe que nas em pre sas re ce-
be ri am es ses es ta giá ri os pa gos com re cur sos do FAT,
100%, a cus to zero. Se ria um ad ju tó rio, por tan to, ao
tra ba lha dor e à pe que na em pre sa, que te ria, na exe -
cu ção do tra ba lho do es tá gio, um au xí lio para o seu
cres ci men to. E as uni ver si da des tre i na ri am os alu nos,
re mu ne ran do-os e qua li fi can do-os para o mer ca do de 
tra ba lho. Tudo isso po de ria ser re su mi do como uma
ten ta ti va cla ra de tra ba lhar no rumo da ge ra ção do
pri me i ro em pre go.

Com es sas con si de ra ções, é a pro pos ta que
faço, com todo pa tri o tis mo, para que o Go ver no de
Sua Exce lên cia o Pre si den te Lula, por meio do mi nis-
té rio que jul gar mais apro pri a do ou con ve ni en te – su -
gi ro o Mi nis té rio do Tra ba lho – faça uma co le tâ nea
dos pro je tos em tra mi ta ção na Câ ma ra e no Se na do,
es co lhen do aque les – pode até ser que o meu não te -
nha ne nhu ma cri a ti vi da de – que te nham cri a ti vi da de.
Assim, com re cur sos pú bli cos, será pos sí vel ofe re cer
uma opor tu ni da de, prin ci pal men te a jo vens, es tu dan-
tes ou tra ba lha do res, para que pos sam tra ba lhar,
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será pos sí vel con tri bu ir para a ge ra ção de em pre go
num país que ca mi nha, com cer te za ab so lu ta, para
aqui lo que o Ipea e o IBGE já apon tam, uma si tu a ção
de gra ve di fi cul da de em fun ção do de sem pre go.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Agri pi-
no, o Sr. Val dir Ra upp, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pela Sra. Íris de
Ara ú jo.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho
para uma co mu ni ca ção ina diá vel pelo pra zo de cin co
mi nu tos, nos ter mos do art. 14, VII, do Re gi men to
Inter no.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Srª Pre -
si den te, gos ta ria de re que rer a pa la vra para fa lar, logo 
após o Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho, pela Li de ran ça
do PMDB.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Será
con ce di da, Se na dor.

Com a pa la vra o Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 

Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a
Câ ma ra Bra sil-Rús sia de Co mér cio, Indús tria e Tu ris-
mo re a li za a pri me i ra mis são co mer ci al in ter na ci o nal
no atu al Go ver no, em vi a gem até Mos cou. O Bra sil
man tém com a Rús sia su pe rá vit co mer ci al. Aque le
país é apon ta do como um dos no vos par ce i ros es tra-
té gi cos com os qua is de ve rão ser es tre i ta dos la ços
co mer ci a is.

O pre si den te da Câ ma ra Bra sil-Rús sia, Gil ber to
F. Ra mos, in for ma que o Mi nis tro do De sen vol vi men-
to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or, Luiz Fer nan do Fur -
lan, li de ra a mis são, for ma da por 20 re pre sen tan tes
de en ti da des de clas se, 34 em pre sá ri os e re pre sen-
tan tes do Go ver no.

Os se to res de ali men tos (car nes, açú car, café),
te ci dos, ves tuá rio, fru tas, cal ça dos, jói as e ser vi ços
de soft wa re e de en ge nha ria re pre sen tam o foco
prin ci pal do ob je to das ne go ci a ções com em pre sas e
en ti da des rus sas.

Para pro mo ver em pra zo re cor de a mis são co -
mer ci al, a Câ ma ra Bra sil-Rús sia as si nou, em 5 de
maio úl ti mo, com a Apex Bra sil, o pri me i ro con vê nio
de co o pe ra ção téc ni ca e fi nan ce i ra da nova ad mi nis-
tra ção, por meio do qual será  re a li za da ro da da de ne -
gó ci os en tre fir mas bra si le i ras e rus sas, um se mi ná-
rio, com ma te ri al pro mo ci o nal so bre os par ti ci pan tes

da mis são, além de or ga ni za da re cep ção na Emba i-
xa da do Bra sil em Mos cou.

Srª Pre si den te, faço esta co mu ni ca ção por que
de ve rei in te grar, na qua li da de de um dos re pre sen-
tan tes do Se na do, essa mis são co mer ci al, ao lado do
Se na dor João Ba tis ta Mot ta.

No pe río do de 18 a 21 de maio, es ta re mos
acom pa nhan do essa mis são co mer ci al, e, no meu re -
gres so, de ve rei pres tar con tas a esta Casa. 

Mu i to obri ga do.
A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Con ce-

do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro me ro Jucá, como
Lí der, por cin co mi nu tos, para co mu ni ca ção ur gen te
de in te res se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14, in ci so II, 
“a”, do Re gi men to Inter no.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Srª Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, pedi a pa la vra ape nas para fa zer um
re gis tro, em nome do PMDB, so bre as sun to le van ta do
pelo Se na dor José Agri pi no, Lí der do PFL, há pou cos
ins tan tes, a Me di da Pro vi só ria nº 107, que tra ta da re -
a ber tu ra do Re fis e al gu mas ou tras ações com ple-
men ta res de ação tri bu tá ria.

No fi nal do ano pas sa do, apro va mos a re a ber tu-
ra do Re fis, num am plo en ten di men to ha vi do no Con -
gres so. Infe liz men te, a ma té ria foi ve ta da, e nós, no
Ple ná rio do Se na do, as sim como os De pu ta dos, no
Ple ná rio da Câ ma ra, in sis ten te men te fa la mos, re a gi-
mos e co bra mos uma ação con cre ta do Go ver no para 
a re a ber tu ra des se pro ces so. Por quê? Por que é fun -
da men tal tra zer para a ação con cre ta e le gal mi lha res
de em pre sas – mi cro, pe que nas e mé di as em pre sas
– que hoje se en con tram em si tu a ção de ina dim plên-
cia e, por tan to, à mar gem do pro ces so de pro du ção
to tal do nos so País.

O Go ver no ace deu. A Câ ma ra apro vou a Me di-
da Pro vi só ria nº 107 no tex to que en vi ou ao Se na do,
mas que ro aqui re gis trar a ex pec ta ti va do PMDB de
que pos sa mos me lho rar o tex to que veio da Câ ma ra
dos De pu ta dos. Na nos sa ava li a ção, esse tex to não
su pre as ne ces si da des do País.É im por tan te re dis cu-
tir mos a ques tão do pra zo de op ção para a re ne go ci a-
ção do Re fis, as sim como o par ce la men to vin cu la do a 
1,5% do fa tu ra men to, ou 180 me ses, para cons tru ir-
mos uma so lu ção que pos sa efe ti va men te dar con di-
ção de pa ga men to às em pre sas na ci o na is.

Por tan to, fica aqui a nos sa ex pec ta ti va e a nos -
sa pa la vra de, na pró xi ma se ma na, com a equi pe eco -
nô mi ca, o Lí der do Go ver no, Se na dor Alo i zio Mer ca-
dan te, o Lí der do PFL, Se na dor José Agri pi no, o Lí der
do PSDB, Se na dor Arthur Vir gí lio, en fim, com to dos
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as Li de ran ças, bus car cons tru ir uma pro pos ta, aper -
fe i ço an do aqui lo que veio da Câ ma ra dos De pu ta dos.
Essa é a po si ção do Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der
do PMDB, é a po si ção que o PMDB tem de fen di do,
para avan çar mos.

Qu e re mos apro var a me di da pro vi só ria, dan-
do-lhe con di ção efe ti va de res ga tar da clan des ti ni da-
de mi lha res de em pre sas que hoje não atu am nas
con di ções em que po de ri am atu ar e, mais do que
isso, para que pos sa mos tam bém au men tar a ar re ca-
da ção do Go ver no, e ob ter mais re cur sos para a am -
pli a ção dos pro gra mas so ci a is que são tão ne ces sá ri-
os hoje em nos so País. 

Mu i to obri ga do, Srª Pre si den te.
A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Con ce-

do a pa la vra ao no bre Se na dor Efra im Mo ra is, por vin -
te mi nu tos.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Srª
Pre si den te, Se na do ra Iris de Ara ú jo, Srªs e Srs. Se na-
do res, há pou co eu ou via o dis cur so de V. Exª, Srª
Pre si den te, re fe rin do-se à mu lher. Qu e ro aqui, an tes
de pro pri a men te ini ci ar o meu pro nun ci a men to, fa zer
um re gis tro tam bém em re la ção à mu lher.

Ontem, foi em pos sa da no Go ver no do meu
Esta do, a Pa ra í ba, a pri me i ra mu lher a go ver nar
aque la uni da de da Fe de ra ção: a nos sa Vice-Go ver-
na do ra La u ra Emí lia Lu ce na, que as su miu o go ver no
por quin ze dias, já que o Go ver na dor da Pa ra í ba,
Cás sio Cu nha Lima, está em vi a gem ao ex te ri or, em
bus ca de re cur sos e in ves ti men tos para o nos so Esta -
do. Com isso, sur giu a opor tu ni da de de a mu lher pa ra-
i ba na, mu lher for te, va len te, as su mir o co man do na
Pa ra í ba.

Srª Pre si den te, pa ra be ni zo V. Exª, como mu lher,
as mu lhe res bra si le i ras e, em es pe ci al, as mu lhe res
pa ra i ba nas, por esse fato. Sa ben do da con du ta e da
fir me za com que a Drª La u ra Emí lia Lu ce na, que é a
Pri me i ra-Dama de João Pes soa – o seu es po so, o
Pre fe i to Cí ce ro Lu ce na, que faz uma gran de ad mi nis-
tra ção na nos sa Ca pi tal, já está em seu se gun do
man da to –, as su me o Go ver no da Pa ra í ba, te nho cer-
te za de que será dada con ti nu i da de à ad mi nis tra ção
de Cás sio Cu nha Lima.

Qu e ria fa zer esse re gis tro, por que, na con di ção
de pa ra i ba no, or gu lho-me de, pela pri me i ra vez, uma
mu lher es tar à fren te do meu Esta do: a Drª La u ra Emí -
lia Lu ce na.

Qu e ro tam bém re gis trar, Srªs e Srs. Se na do res,
que, nes te mo men to em que o Con gres so está sen do
mo bi li za do pelo Go ver no Fe de ral para dis cu tir e vo tar

a re for ma tri bu tá ria e a da Pre vi dên cia, tor na-se evi -
den te ter ha vi do in ver são de pri o ri da des.

Não há dú vi da de que as re for mas tri bu tá ria e
pre vi den ciá ria são fun da men ta is e ur gen tes – con cor-
da mos ple na men te com a tese –, mas a re for ma que
de ve ria pre ce dê-las – a elas e às de ma is –, a nos so
ver, é a re for ma po lí ti ca. E o mo ti vo é sim ples: é a re -
for ma po lí ti ca que pode cor ri gir dis tor ções no sis te ma
par ti dá rio e re pre sen ta ti vo, as sim como na le gis la ção
ele i to ral, con fe rin do ma i or le gi ti mi da de e cre di bi li da-
de à vo ta ção das de ma is re for mas.

A re for ma po lí ti ca re mo de la o uni ver so que irá
vo tar as de ma is mu dan ças e vai à raiz de pro ble mas
que há mu i to põem em xe que a cre di bi li da de da clas -
se po lí ti ca. Esses pro ble mas co me çam no pro ces so
ele i to ral – não ape nas no sis te ma pro por ci o nal em vi -
gor, mas no pró prio pro ces so de fi nan ci a men to das
cam pa nhas – e abran gem o re la ci o na men to do ele i to
com o seu par ti do.

Sem fi de li da de par ti dá ria, que sig ni fi ca ção têm
os par ti dos po lí ti cos? Tor nam-se, pe ran te a opi nião
pú bli ca, me ras fa cha das des ti na das a ga ran tir le gen-
das para a ele i ção de can di da tos des com pro me ti dos
com pro gra mas ou ide a is.

Não pode ha ver es pe tá cu lo mais cons tran ge dor
que o en tra-e-sai de po lí ti cos das le gen das pe las qua -
is se ele ge ram, na se qüên cia ime di a ta das ele i ções.
Po dem ter cer te za: o ele i tor se sen te tra í do.

A cul pa, em prin cí pio, não é do po lí ti co que tro ca
de par ti do, mas da le gis la ção que per mi te e es ti mu la
esse com por ta men to. A in fi de li da de ga ran ti da por lei
não ca u sa ape nas esse es tra go na ima gem da clas se
po lí ti ca. Tão ne fas to quan to o tro ca-tro ca de le gen das
é a in dis ci pli na par ti dá ria. Qu an do ela ocor re no âm bi-
to dos par ti dos da base do Go ver no, o dano é ain da
ma i or, pois ame a ça o bem mais pre ci o so do pro ces so
de mo crá ti co: a go ver na bi li da de.

A de mo cra cia, por si só, não ga ran te a go ver na-
bi li da de, mas sem go ver na bi li da de não há de mo cra-
cia que se sus ten te. Por tan to, a re for ma po lí ti ca, mais
que um re qui si to de fun ci o na li da de do sis te ma po lí ti-
co, é im pe ra ti vo de so bre vi vên cia do pró prio re gi me
de mo crá ti co.

Daí sua ur gên cia, sua emer gên cia.
A au sên cia de fi de li da de par ti dá ria gera in dis ci-

pli na par ti dá ria, e a in dis ci pli na par ti dá ria é fer men to
da in go ver na bi li da de. E é a in dis ci pli na que pre sen te-
men te ame a ça a uni da de da base go ver nis ta, em fun -
ção das re for mas re cém-en vi a das ao Con gres so Na -
ci o nal. Cons ta ta-se um am bi en te de cis ma par ti dá rio
no PT. Os cha ma dos ra di ca is da es quer da afir mam

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  17 11755    339ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



que não ace i tam pon tos fun da men ta is da re for ma
pre vi den ciá ria do Go ver no, não se sub me tem à ma i o-
ria par ti dá ria e de sa fi am as li de ran ças go ver nis tas a
ex pur gá-los. O ex pur go põe em ris co a ma i o ria go ver-
nis ta, ame a çan do o pro ces so de re for mas e a go ver-
na bi li da de.

Se es ti vés se mos, Srª Pre si den te, Srªs e Srs Se -
na do res, dis cu tin do pri o ri ta ri a men te a re for ma po lí ti-
ca, es sas dis tor ções po de ri am ser cor ri gi das, com o
res ta be le ci men to do ins ti tu to da fi de li da de par ti dá ria.
Não se tra ta ape nas de im pe dir o tro ca-tro ca das le -
gen das, mas de dis ci pli nar o com por ta men to dos fi li a-
dos, sub me ten do-os ao prin cí pio de mo crá ti co que
obri ga a mi no ria a ace i tar a von ta de da ma i o ria. Sem
isso, não há de mo cra cia, e sem de mo cra cia não há
par ti dos po lí ti cos dig nos des se nome.

Inte res san te é que, ao ler os jor na is de hoje,
cons ta to que o pró prio Pre si den te da Re pú bli ca, por
meio de seu por ta-voz, con de na a in fi de li da de par ti-
dá ria. O jor nal O Glo bo diz que, por in ter mé dio de seu 
por ta-voz, Lula afir mou que é pre ci so aca bar, no Bra -
sil, o tro ca-tro ca cons tan te de par ti dos. Se gun do o
seu por ta-voz, Lula dis se que não se pode “tro car de
par ti do como quem tro ca de ca mi sa”.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – O por -
ta-voz in for mou que Lula dis se aos Par la men ta res do
PSDB – o PSDB de V.Exª, Se na dor Arthur Vir gí lio, Lí -
der des se par ti do; o PSDB do Se na dor Ante ro, que
aqui se en con tra –, no al mo ço de on tem, que quer
aju dar a re a li zar uma re for ma po lí ti ca que per mi ta a
cons ti tu i ção de par ti dos só li dos. E que ro di zer ao Pre -
si den te da Re pú bli ca e ao PT, Par ti do do Pre si den te,
que o PFL quer ini ci ar de ime di a to a re for ma po lí ti ca,
por que en ten de mos que ela é que de ve ria ser a re for-
ma pri o ri tá ria.

Escu to V. Exª, Se na dor Arthur Vir gí lio, com mu i-
to pra zer.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Ilus tre Lí -
der Efra im Mo ra is, V. Exª faz um dis cur so opor tu no e
traz à ba i la um tema com o qual o meu Par ti do, o
PSDB, põe-se com ple ta men te de acor do. Por ou tro
lado, en se ja-me a lem brar que, on tem, ocor reu um
pa ra do xo. Esta co i sa de as si na e “de sas si na” da Ban -
ca da do PT no Se na do, co lo can do esse Par ti do não
sei se no se le to gru po dos par ti dos que es ti mu lam
seus Par la men ta res a re ti ra ram as si na tu ras apos tas
em do cu men tos – essa era uma prá ti ca que eles con -
de na vam com mu i ta ve e mên cia em pas sa do mu i to re -
cen te –, fez o ris co Bra sil ul tra pas sar, ou tra vez, a bar -

re i ra dos 800 pon tos. E, para es cla re cer mos quem
nos ouve, ris co Bra sil de 700 pon tos é ri dí cu lo para o
País, é sim ples men te vol tar aos mo men tos mais di fí-
ce is do Go ver no Fer nan do Hen ri que. Não sig ni fi ca
nada de mais. Ris co de 800 é ter rí vel. Ris co de 150 é
o que po de ría mos ter se ti vés se mos fe i to as re for mas
a tem po e a hora, a exem plo do que fez o Chi le, que
hoje des fru ta de uma si tu a ção pri vi le gi a da. Ontem, a
Ban ca da de meu Par ti do na Câ ma ra foi ao en con tro
do Pre si den te da Re pú bli ca, con tri bu in do para ba i xar
o ris co Bra sil. A per cep ção do ris co me lho ra se um
dos prin ci pa is par ti do de opo si ção, ao lado do de V.
Exª, vai ao Pre si den te e diz que está dis pos to a exa -
mi nar, sem com pro mis so de vo tar o que ali está, cada
pon to de re for ma pro pos to pelo Pre si den te. Na mes -
ma hora, o PT agi ta o qua dro e faz as con di ções da
eco no mia se de te ri o ra rem. O Pre si den te diz que é
con tra o tro ca-tro ca de par ti dos. No en tan to, te nho
vis to uma ação da Casa Ci vil mu i to agres si va na di re-
ção de co op ta ção de Par la men ta res. Sua Exce lên cia
po de ria co me çar a go ver nar para va ler.A pri me i ra co -
i sa a fa zer se ria cha mar a Casa Ci vil e di zer: não que -
ro mais isso, por que de ni gre a mi nha bi o gra fia. Ou
seja, não só con de nar na re tó ri ca, mas tam bém na
prá ti ca, não as se di an do Par la men ta res de ou tros
par ti dos e dan do o exem plo de que pre fe re uma ne go-
ci a ção al ti va, e não ca bis ba i xa, com par ti dos que se
re pre sen tam com al ti vez nes ta Casa, a co me çar pelo
seu e, é cla ro, pas san do por tan tos ou tros, in clu si ve o
meu Par ti do. Por tan to, meus pa ra béns pelo dis cur so,
no bre Lí der Efra im Mo ra is! Espe ro que con si ga mos
co lo car na pa u ta do Se na do a re for ma po lí ti ca, já que
a Câ ma ra dos De pu ta dos co me ça a se pre o cu par
com as pro pos tas de re for ma en vi a das, tar di a men te,
pelo Pre si den te. Pa ra béns a V. Exª!

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Agra de ço
o apar te de V. Exª, no bre Lí der Arthur Vir gí lio, e in cor-
po ro na ín te gra as suas pa la vras. Te nho cer te za de
que está ha ven do nes te Go ver no e no nos so País
uma lin gua gem in te res san te, e vou re pe tir as pa la-
vras do no bre Se na dor Alme i da Lima, de Ser gi pe. Na
ses são de en tre ga das re for mas na Câ ma ra dos De -
pu ta dos, com a pre sen ça do Con gres so Na ci o nal e
dos Go ver na do res, o Pre si den te Lula, não sei por
que, re fe riu-se à trans po si ção das águas do rio São
Fran cis co, me di da que eu de fen do, as sim como o Se -
na dor Ga ri bal di Alves Fi lho, que aqui se en con tra e
que já fez bri lhan te dis cur so des ta tri bu na so bre o
tema. No en tan to, o in te res san te é que, quan do o Pre -
si den te es ta va em Ser gi pe, sa ben do que os com pa-
nhe i ros da que le Esta do são con tra a trans po si ção do
São Fran cis co, ne gou con cor dar com tal me di da. Sua
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Exce lên cia dis se que não ti nha fa la do em trans po si-
ção, em bo ra cons tas se no dis cur so de sua pos se.
Assim, em um dis cur so, o Pre si den te di zia que iria
trans por o rio São Fran cis co; no ou tro, ne ga va que ti -
nha fa la do so bre isso. No bre Se na dor Arthur Vir gí lio,
o Pre si den te Lula tem que co me çar a go ver nar, tem
que des cer do pa lan que, tem que de i xar de ser o Lula
lá e o Lula cá. O Lula cá foi fa vo rá vel à trans po si ção
do São Fran cis co; o Lula lá, em Ser gi pe, foi con tra.
Então, pa re ce-me que o Pre si den te irá de fen der a
trans po si ção ape nas nos Esta dos que a de fen dem.
Se for para a Pa ra í ba, va mos apla u di-lo; se for para o
Rio Gran de do Nor te, o Se na dor Ga ri bal di Alves Fi -
lho, com cer te za, e to dos os seus con ter râ ne os vão
apla u di-lo; se for para o Ce a rá, a mes ma co i sa ocor re-
rá. Já me pa re ce que, che gan do à Ba hia, Sua Exce -
lên cia será con tra a trans po si ção do São Fran cis co.

Pois bem, Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, ou tro pon to vi tal na re for ma po lí ti ca diz res pe i to
ao fi nan ci a men to das cam pa nhas ele i to ra is. Há pou -
co mais de uma dé ca da, o País de pôs um Pre si den te
da Re pú bli ca em de cor rên cia de fi nan ci a men to ir re-
gu lar de cam pa nha. Nas dis cus sões que se su ce de-
ram ao im pe ach ment do ex-Pre si den te Col lor, che -
gou-se à con clu são de que o fi nan ci a men to pú bli co
das cam pa nhas é uma so lu ção viá vel e po si ti va.

Fal tou, po rém, su pe rar di ver gên ci as na for ma ta-
ção de um mo de lo de fi nan ci a men to pú bli co que evi te
o be ne fí cio às le gen das de alu guel. Essa é uma dis -
cus são que pre ci sa ser re to ma da com ur gên cia. Já
po de ría mos ter uma ex pe riên cia nas ele i ções mu ni ci-
pa is de 2004, e o Con gres so Na ci o nal tem con di ções
de fazê-lo, se hou ver boa von ta de do Go ver no. E, pelo 
me nos se gun do os jor na is, exis te boa von ta de. A jor -
na lis ta He le na Cha gas, em sua co lu na em O Glo bo,
diz: “Fi nan ci a men to pú bli co: Lula vota”. Espe ro que
Sua Exce lên cia, pelo me nos, man de o seu Par ti do vo -
tar, já que não po de rá fazê-lo por não ser Se na dor ou
De pu ta do Fe de ral. Ela diz, ain da, que “o Mi nis tro José 
Dir ceu deu o si nal ver de on tem, num café da ma nhã
na casa do Pre si den te da Câ ma ra, João Pa u lo, com
pre si den tes de par ti dos: o Go ver no apo i a rá a vo ta ção
do pro je to que ins ti tui o fi nan ci a men to pú bli co das
cam pa nhas ele i to ra is, se pos sí vel, para vi go rar já no
ano que vem”.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
te mos não só de cu i dar do fi nan ci a men to pú bli co,
mas apro ve i tar este mo men to em que nos en con tra-
mos lon ge das ele i ções para fa zer mos a re for ma po lí-
ti ca no todo. Como diz a jor na lis ta He le na Cha gas, na
sua co lu na, o cus to de não se fa zer a re for ma po lí ti ca
ago ra é ter mos, em 2006, no Se na do e na Câ ma ra, a

Ban ca da do cri me or ga ni za do. Essa é a úni ca Ban ca-
da que está fal tan do no Con gres so. Te mos bri lhan tes
re pre sen tan tes das áre as de agri cul tu ra, de sa ú de e
de vá ri os ou tros seg men tos, mas, sem a re for ma po lí-
ti ca, não te mos dú vi da de que se for ma rá, nes te Se -
na do, a Ban ca da do cri me or ga ni za do.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pre ci sa-
mos dis cu tir o sis te ma po lí ti co como um todo.Con cor-
do com o Se na dor Mar co Ma ci el quan do diz que o sis -
te ma po lí ti co é cons ti tu í do dos sub sis te mas ele i to ral e 
par ti dá rio, de ven do ha ver com pa ti bi li da de en tre am -
bos.

O sis te ma ele i to ral con di ci o na o sis te ma par ti-
dá rio, e essa é a pri me i ra gran de ques tão de uma ver -
da de i ra re for ma po lí ti ca.

O sis te ma ele i to ral dis tri tal res trin ge o nú me ro
de par ti dos, en quan to o sis te ma pro por ci o nal em vi -
gor sus ci ta o sur gi men to de mu i tas le gen das. Então,
sur ge a per gun ta: a exis tên cia de mu i tas le gen das, a
pul ve ri za ção dos par ti dos, fa vo re ce a go ver na bi li da-
de? Dá fun ci o na li da de ao sis te ma po lí ti co? A meu
ver, não. Mas essa é uma dis cus são que pre ci sa en -
vol ver não ape nas o Par la men to, mas toda a so ci e da-
de ci vil or ga ni za da.

Não há dú vi da de que essa dis cus são não pode
mais ser adi a da. Hoje a so ci e da de é bem mais com -
ple xa e di nâ mi ca do que no tem po – aí vai tem po mes -
mo – em que Mon tes qui eu con ce beu no va men te o
sis te ma tri par ti te, ain da em vi gor. Ele não con vi veu
com a mí dia, com as or ga ni za ções não-go ver na men-
ta is, com a tec no lo gia de in for ma ção em tem po real.
O seu sis te ma, por tan to, não re fle te essa re a li da de
que o de sa fia e ul tra pas sa.

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pre ci sa-
mos re dis cu tir o pa pel do Par la men to e dos par ti dos
di an te des sa re a li da de com ple xa e di nâ mi ca, que fre -
qüen te men te nos de i xa per ple xos e im po ten tes. E é
em meio a esse am bi en te que o Con gres so dis cu te as 
re for mas tri bu tá ria e pre vi den ciá ria. É o car ro adi an te
dos bois; a so bre me sa, Se na dor Ga ri bal di, an tes do
al mo ço.

Nós, do PFL, mes mo sen do um dos ra ros Par ti-
dos bra si le i ros a pos su ir co e são dou tri ná ria e dis ci pli-
na de ação, não es ta mos imu nes a es sas di fi cul da-
des. Tam bém a nós é pe no so dis cu tir re for mas de tal
am pli tu de e mag ni tu de, como a tri bu tá ria e a pre vi-
den ciá ria sem que se faça um ajus te pré vio no sis te-
ma po lí ti co. La men ta mos que as sim seja, mas apro-
ve i ta mos o en se jo des te mo men to em que o Con gres-
so dis cu te as re for mas para con cla mar esta Casa a
con fe rir à re for ma po lí ti ca a ur gên cia e a re le vân cia de 

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  17 11757    341ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



que se re ves te, no con tex to das re for mas es tru tu ra is
bra si le i ras.

Não há mais tem po a per der. Se o Go ver no Fe -
de ral não teve a sen si bi li da de de per ce ber a pre ce-
dên cia que deve ca ber à re for ma po lí ti ca, cabe ao
Con gres so fazê-lo. Cre io que as sim es ta re mos pres -
tan do um ser vi ço de ines ti má vel va lia à so ci e da de
bra si le i ra e ao en gran de ci men to da nos sa de mo cra-
cia.

Escu to V. Exª, Se na dor Ga ri bal di.
O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) – Se -

na dor Efra im, V. Exª aca bou por con clu ir aqui: a re for-
ma po lí ti ca não de pen de tan to do Po der Exe cu ti vo. A
re for ma po lí ti ca de pen de dos po lí ti cos, de pen de do
Con gres so Na ci o nal, por tan to, des ta Casa e da Câ -
ma ra. Por si nal, du ran te um dis cur so da nos sa Pre si-
den te da ses são de hoje, Se na do ra Iris de Ara ú jo, eu
tive a opor tu ni da de de di zer isso, jus ta men te quan do
ela pre ga va a ne ces si da de de ser re a li za da a re for ma
po lí ti ca. Asso cio-me a V. Exª da mes ma ma ne i ra
como me as so ci ei à Se na do ra Iris. Esta mos pron tos
para, ao lado de V. Exª e de tan tos ou tros com pa nhe i-
ros, de sen ca de ar mos esse pro ces so. O ex-Vice-Pre -
si den te, Se na dor Mar co Ma ci el, é um dos Se na do res
cre den ci a do a ca pi ta ne ar esse tra ba lho, por que tem
es tu dos so bre re for ma po lí ti ca, é mu i to in te res sa do e
é do Par ti do de V. Exª.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Além de
agra de cer a V. Exª pelo apar te, Se na dor, fico fe liz em
sa ber que há uma dis po si ção do Con gres so Na ci o nal
em dis cu tir a re for ma po lí ti ca. V. Exª cita exa ta men te
um dos es tu di o sos des sa ma té ria, o Se na dor Mar co
Ma ci el. Sem dú vi da, S. Exª a es tu da há tem pos.

Vejo, pela im pren sa, a von ta de po lí ti ca do Go-
ver no em dis cu tir essa ma té ria.Ele cita aqui o fi nan ci-
a men to pú bli co, mas, re pi to, é pou co. Se va mos aqui
fa zer uma re for ma po lí ti ca, te mos que vo tar o todo,
não po de mos fa tiá-la. Isso não é in te res san te. Por tan-
to, pre ci sa mos co lo car as ca be ças pen san tes das
duas Ca sas, Se na do e Câ ma ra, para fun ci o nar, a fim
de che gar mos a um en ten di men to dos Par ti dos, for ta-
le cen do a vida par ti dá ria e, com cer te za, a de mo cra-
cia. For ta le cen do a de mo cra cia, es ta re mos for ta le-
cen do a go ver na bi li da de.

O Sr. Eu rí pe des Ca mar go (Blo co/PT – DF) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Meu caro 
Se na dor Eu rí pe des Ca mar go, com mu i to pra zer, es -
cu to V. Exª.

O Sr. Eu rí pe des Ca mar go (Blo co/PT – DF) –
Se na dor, V. Exª traz à dis cus são um as sun to im por-

tan te e fun da men tal na vida po lí ti ca da Na ção bra si le-
i ra. É pre ci so for ta le cer os Par ti dos. For ta le cen do a
po lí ti ca bra si le i ra, es ta re mos for ta le cen do a es tru tu ra
da so ci e da de e as de ci sões que ema nam da vida po -
lí ti ca. O pro je to da re for ma po lí ti ca está em cur so, e, a
meu ver, há dis po si ção por par te do Con gres so Na ci-
o nal, da so ci e da de e do Par ti do do Pre si den te da Re -
pú bli ca em dis cu tir, con tri bu ir e so mar-se a esse es -
for ço. Não vejo pro ble ma quan to a essa ques tão. As
re for mas já che ga ram à Câ ma ra Fe de ral e es tão tra -
mi tan do den tro de uma agen da pre es ta be le ci da. É
ne ces sá rio que fa ça mos es sas re for mas que já es tão
em cur so e en ca mi nhe mos as de ma is, as re for mas
po lí ti ca, ju di ciá ria, en fim, to das aque las que a Na ção
re quer para este novo mo men to em que vi ve mos. Pa -
ra be ni zo V. Exª. O Par ti do dos Tra ba lha do res se so-
ma rá à pre o cu pa ção dos de ma is Par ti dos des ta
Casa.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Agra de ço
a V. Exª, no bre Se na dor Eu rí pe des Ca mar go, pela
sua par ti ci pa ção nes te pro nun ci a men to. Pen so que
es ta mos con se guin do al can çar um ob je ti vo: a mo bi li-
za ção da clas se po lí ti ca jun to à so ci e da de bra si le i ra.
Jun tos po de mos cons tru ir um qua dro po lí ti co efi caz
para o nos so País; efi caz para a clas se po lí ti ca, efi caz
para a so ci e da de. O re sul ta do des sa união será bom
para a nos sa de mo cra cia.

Fi quei sa tis fe i to ao ler as no tí ci as de hoje e
cons ta tar a po si ção e a von ta de do Go ver no em re la-
ção à re for ma po lí ti ca. V. Exª, como mem bro do Par ti-
do do Go ver no, vem aqui e re a fir ma essa von ta de. Te -
nho cer te za de que, jun tos, to dos nós, to das as le gen-
das, po de re mos ela bo rar uma boa re for ma po lí ti ca.
Con si de ro que a re for ma po lí ti ca é a gran de mis são
de um po der in de pen den te como o Le gis la ti vo, com -
pro me ti do, aci ma de tudo, com a de mo cra cia e o
bem-es tar ge ral do País.

Agra de ço a V. Exª pela to le rân cia, Srª Pre si den-
te.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

V. Exª dis põe de até vin te mi nu tos.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –

MT. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, cre io
que a re u nião que acon te ceu on tem en tre o Pre si den-
te Luiz Iná cio Lula da Sil va e a Ban ca da Fe de ral do
PSDB foi um mo men to im por tan te na po lí ti ca bra si le i-
ra. Impor tan te por que o PSDB con se guiu, na que la re -
u nião, re co lo car na pa u ta exa ta men te o tema tra ta do
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aqui des ta tri bu na pelo Se na dor Efra im Mo ra is, que é
a ur gên cia da re for ma po lí ti ca.

Tra ta-se de ur gên cia ur gen tís si ma, mas não só
vo tar a re for ma – e é bom lem brar que o Se na do da
Re pú bli ca já vo tou e apro vou par te im por tan te da
mes ma, o co ra ção da re for ma. E o Go ver no anun ci ou,
hoje, que a apo i a rá na Câ ma ra dos De pu ta dos. Com
a si na li za ção de apo io às re for mas vin das do Pre si-
den te Lula, do Mi nis tro José Dir ceu e do Go ver no, ha -
ve rá uma obri ga ção e um de ver do Se na do e da Câ -
ma ra.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Se na dor Ante ro Paes de Bar ros,
la men to in ter rom pê-lo, mas pre ci so pror ro gar a ses-
são por dez mi nu tos, a fim de que V. Exª pos sa con -
clu ir o seu pro nun ci a men to.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Agra de ço a V. Exª.

Eu di zia que não ha ve rá re for ma sem fi nan ci a-
men to pú bli co de cam pa nha. Fico fe liz em sa ber que
o Go ver no apo i a rá o fi nan ci a men to pú bli co da cam -
pa nha. E, se apro va do, é im por tan te que o Con gres so
Na ci o nal, por meio da Co mis são Mis ta de Orça men to
– em bo ra já te nha es go ta do o pra zo para apre sen ta-
ção de emen das à LDO –, ex cep ci o nal men te, abra
uma ja ne la para per mi tir a in clu são ur gen te na LDO
dos re cur sos para fi nan ci a men to pú bli co de cam pa-
nha já para o pro ces so ele i to ral do ano que vem.

É um caso de ur gên cia ur gen tís si ma. A ma té ria
já pas sou por aqui, onde foi apro va da, fal ta ser apro -
va da ape nas na Câ ma ra dos De pu ta dos. De fen do até 
que haja uma mu dan ça es sen ci al na ques tão do fi -
nan ci a men to pú bli co. Qu an do foi apro va do o fi nan ci a-
men to pú bli co aqui no Se na do, ten tei apre sen tar uma
emen da, mas ar gu men ta ram que ela se ria atro pe la da
e re tar da ria a re for ma. Por isso, não a apre sen tei. Ale -
ga ram que, se o pro je to fos se apro va do no Se na do
na que le dia, a Câ ma ra po de ria apre sen tar a emen da,
a apro va ção da re for ma se ria ace le ra da e, de po is, vo -
ta ría mos o tex to mo di fi ca do.

De fen do que, no tex to apro va do pelo Se na do da 
Re pú bli ca, seja in clu í do que o fi nan ci a men to será ex -
clu si va men te pú bli co, mas tam bém seja de fi ni da a pe -
na li da de para o po lí ti co que for fla gra do re ce ben do re -
cur sos pri va dos.  A pena se ria fi car de fi ni ti va men te
ine le gí vel. Isso é fun da men tal para que seja ado ta da
a prá ti ca do fi nan ci a men to ex clu si va men te pú bli co.

Da mes ma for ma é fun da men tal que es ta be le-
ça mos que a em pre sa que fi nan ci ou fi ca rá de fi ni ti va-
men te ina bi li ta da para re ce ber obras pú bli cas, as sim
como fi ca ri am ina bi li ta dos os RGs e CPFs dos pro pri-

e tá ri os e os CGCs des sas em pre sas. Assim, ha ve ria
a ga ran tia ab so lu ta de que o fi nan ci a men to se ria ex -
clu si va men te pú bli co.

Esse é um tema que pode tra zer di fi cul da des ao
Con gres so, mas te mos que en fren tá-lo, por que há
uma fal ta de cre di bi li da de da clas se po lí ti ca. Pode ha -
ver uma dis tor ção na com pre en são des se ins tru men-
to do fi nan ci a men to pú bli co de cam pa nha, que é mo -
ra li za dor, mas que pode ge rar in com pre en são por que
terá que pas sar a cons tar do or ça men to da União,
pois o povo é quem pa ga rá. Te mos que ter a co ra gem
de ad mi tir que é isso mes mo e que re pre sen ta um
gran de avan ço. É ilu só rio pen sar que, atu al men te, o
fi nan ci a men to não é pú bli co. O fi nan ci a men to já é pú -
bli co. Só que às cus tas de en ten di men tos que nem
sem pre po dem ser pú bli cos.

Con ce do um apar te ao Se na dor João Ca pi be ri-
be.

O Sr. João Ca pi be ri be (Blo co/PSB – AP) – Se -
na dor, con cor do que os fi nan ci a men tos de cam pa nha
têm que ser pú bli cos, por que já são pú bli cos, só que
por meio do Ca i xa 2. Te mos que ad mi tir isso. Pre ci sa-
mos fa zer al gu mas al te ra ções para ga ran tir o fi nan ci-
a men to pú bli co. Como está, com lis ta aber ta de can -
di da tos, não é pos sí vel fa zer fi nan ci a men to pú bli co.
Só será pos sí vel se for fe i to ao par ti do, com lis ta fe -
cha da, por que for ta le ce rá os par ti dos po lí ti cos. É evi -
den te que os par ti dos pe que nos te rão al gu mas di fi-
cul da des nes se pro ces so, mas há to le rân cia. Eu di ria
que a so ci e da de bra si le i ra é ex tre ma men te to le ran te.
Um ou tro as pec to: essa re for ma po lí ti ca tem que ser
ime di a ta, sob pena de am pli ar a ban ca da do nar co trá-
fi co den tro do Con gres so Na ci o nal. Sa be mos que o
nar co trá fi co fi nan ci ou cam pa nhas ele i to ra is. Te nho
essa in for ma ção. Se nós não es ta be le cer mos uma le -
gis la ção que res pon sa bi li ze os par ti dos po lí ti cos, se a 
res pon sa bi li da de con ti nu ar in di vi du al, con de nar-se-á
in di vi du al men te a pes soa — aliás, os par ti dos li-
vram-se logo do su je i to acu sa do, que é ex pul so ou
pede des li ga men to do par ti do — e com a ins ti tu i ção
par ti dá ria não acon te ce nada. Nes ses mol des, com
lis ta aber ta, não é pos sí vel co brar res pon sa bi li da de
dos par ti dos, nem fa zer o fi nan ci a men to pú bli co. Te -
mos que equa ci o nar essa ques tão. Era isso que que -
ria adu zir ao seu pro nun ci a men to.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Con cor do in te gral men te com V. Exª. Se não me
en ga no, já foi apro va da aqui essa ques tão da lis ta,
que é uma evo lu ção. Se não foi apro va da, de ve mos
apro var, até para que não ocor ra o que está ocor ren-
do hoje na po lí ti ca bra si le i ra. Te mos que ser trans pa-
ren tes com a so ci e da de. Po lí ti ca é co i sa pú bli ca.
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E fa lam na for ma como os par ti dos es tão or ga ni-
za dos, o voto pro por ci o nal, as co li ga ções nas pro por-
ci o na is. Mas, no úl ti mo le van ta men to re a li za do na Câ -
ma ra dos De pu ta dos – não me re fi ro a esta Le gis la tu-
ra –, mais de 50% De pu ta dos tro ca ram de par ti dos. A
tese da fi de li da de par ti dá ria é im por tan te na dis pu ta
das ele i ções pro por ci o na is, mas é im por tan te tam-
bém para os che fes do Po der Exe cu ti vo. Por quê?
Para que se jam ele i tos com pro gra mas. A lis ta fe cha-
da só vale se for para for ta le cer os pro gra mas par ti dá-
ri os e fa zer com que as idéi as de fen di das em pra ças
pú bli cas re pre sen tem um ver da de i ro con tra to so ci al
com a po pu la ção bra si le i ra.

Sem que rer en trar em as sun tos da eco no mia in -
ter na de qual quer par ti do, en ten do que a tese da fi de-
li da de par ti dá ria não pode ser a tese da ma i o ria que
está no po der, não pode ser a tese de quem con tro la o 
ho le ri te, não pode ser a tese de quem está no Po der
Exe cu ti vo.

Esta mos a as sis tir a se guin te si tu a ção: o povo
bra si le i ro se lem bra de que o PT te nha de fen di do, na
cam pa nha ele i to ral, a ta xa ção dos apo sen ta dos?
Onde se deu esse dis cur so? Qual foi o en con tro na ci-
o nal do PT que de li be rou des sa for ma e que per mi ti-
ria ao Par ti do pu nir os par la men ta res dis si den tes
des sas te ses? Pelo con trá rio, as te ses his tó ri cas do
Par ti do dos Tra ba lha do res, de fen di das em pra ça pú -
bli ca, fo ram exa ta men te na li nha opos ta ao pro gra ma
de go ver no ado ta do pelo PT após a ele i ção de Luiz
Iná cio Lula da Sil va.

Enten do que a fi de li da de par ti dá ria não pode
ser as sim: o Par la men tar tem que cum prir a fi de li da de
par ti dá ria por que as sim que rem os de ten to res do po -
der. Não. Enten do que o par la men tar deve res pe i tar
as de ci sões do Par ti do de li be ra das em con ven ção
na ci o nal. Não sou dos que es ti mu lam a de so be diên-
cia par ti dá ria; ao con trá rio, na mi nha for ma ção po lí ti-
ca, te nho a con vic ção de que é in fi ni ta men te me lhor
usar a tese do erro co le ti vo, er rar com o par ti do, do
que ten tar acer tar so zi nho. É mu i to mais con for tá vel.
Dis pu ta-se a tese no par ti do e, se ela for der ro ta da,
vota-se com o par ti do.

Mas o que se está as sis tin do aqui não é isso. O
que se está as sis tin do aqui é que não hou ve dis pu ta
de tese ne nhu ma e que há uma de tur pa ção da qui lo
que se ria a fi de li da de par ti dá ria. Por tan to, cre io que a
fi de li da de par ti dá ria deve ser de ba ti da à exa us tão.

Nes sas ques tões de acom pa nha men tos das
de ci sões do Par ti do, eu já dis se ao Lí der Arthur Vir gí-
lio: o PSDB é fa vo rá vel às re for mas. Em re la ção a al -
guns te mas das re for mas, eu sou con tra, e não sou

con tra por que o Go ver no é do Pre si den te Lula; po de-
ria ser do Pre si den te Fer nan do Hen ri que.

Por exem plo, a ta xa ção dos apo sen ta dos, cre io
que é in cons ti tu ci o nal. Ora, se há na Cons ti tu i ção o
prin cí pio da ir re du ti bi li da de do sa lá rio, ao ta xar apo -
sen ta dos, es ta be le ce-se a re du ção de sa lá rio. Há
tam bém ou tras aná li ses, como a do di re i to ad qui ri do,
na qual não vou en trar. Mas já pedi ao Lí der Arthur
Vir gí lio, que so li ci tou ao Par ti do que re ú na e de li be re
no sen ti do de que pos sa mos vo tar as re for mas. Po -
rém, não se re mos con tra as re for mas.

Além da ques tão in ter na de se vo tar com o Par ti-
do, há a ques tão da tro ca do Par ti do. Mos trei da dos
aqui, da le gis la ção an te ri or, em que, de um to tal de
513 De pu ta dos, nos úl ti mos qua tro anos an tes des ta
le gis la tu ra, 268 – por tan to, mais de 50% — mu da ram
de par ti do. Os par ti dos pas sa ram a ter a mes ma fi na li-
da de da ca mi si nha: são usa dos até o mo men to do
pra zer e des car ta dos de po is. Os par ti dos vi ra ram car-
tó ri os; são usa dos para re gis tro de can di da tu ras e
ime di a ta men te des car ta dos.

Como con se qüên cia de uma re for ma po lí ti ca,
po de ria ha ver uma re a co mo da ção na po lí ti ca bra si le i-
ra, como po de ria ter ha vi do na épo ca da Cons ti tu in te.
Até a Cons ti tu in te, ha via o par ti do-fren te, ha via fren -
tes par ti dá ri as. A Cons ti tu in te veio des cons ti tu ir tudo
aqui lo para que ti vés se mos par ti dos po lí ti cos, e hoje
não fa ze mos nem se quer o es for ço para ser par ti do.

A ur gên cia na re for ma po lí ti ca é o que pode re -
cu pe rar a dig ni da de do Con gres so Na ci o nal, por que
es ta mos di an te da pos si bi li da de de esta ins ti tu i ção
ser trans for ma da em mer ca do per sa, em vir tu de do
tro ca-tro ca de par ti do. Não em fun ção de con vic ções,
mas em fun ção de si tu a ções di fí ce is de se rem ex pli-
ca das.

Ouço, pri me i ro, o apar te do que ri do Se na dor de
Bra sí lia e, de po is, o do Se na dor Lí der do meu Par ti do,
Arthur Vir gí lio.

O Sr. Eu rí pe des Ca mar go (Blo co/PT – DF) –
Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, V. Exª traz à dis cus-
são a fi de li da de par ti dá ria. Um tema im por tan te.
Como V. Exª ci tou o Par ti do dos Tra ba lha do res. Te-
mos uma for ma pró pria de or ga ni za ção par ti dá ria,
que pas sa pe las te ses, pe los con gres sos e que de li-
be ra o man da to e o pro gra ma par ti dá rio. O pro gra ma
de Go ver no é de ba ti do numa es fe ra mais am pla, que
abran ge in clu si ve as co li ga ções. O Par ti do tem os
seus fó runs, onde as de ci sões são to ma das e se gui-
das pela ma i o ria. É uma ques tão es ta tu tá ria. O Par ti-
do tem os seus fó runs de de ci são. Fa ze mos re u niões
cons tan te men te para ava li a ção, acom pa nha men to, e
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há es pa ço para que to dos pos sam ma ni fes tar as suas 
dú vi das. Por isso a de mo cra cia in ter na do Par ti do é
uma cons tan te nas nos sas vi das. É um tra ba lho ma i or
a ques tão do co le ti vo, re quer es for ço mu i to gran de,
mas há essa vo ca ção e dis po si ção do Par ti do em re a-
li zar dis cus sões in ter nas, res pe i tan do to das os pen-
sa men tos que o com põem nas suas ten dên ci as. Eu,
pes so al men te, per ten ço a uma ten dên cia, há vá ri as
den tro do Par ti do. Mas há um es pa ço onde se de fi ne
a com po si ção e a li nha pro gra má ti ca a se rem se gui-
das, e cum pre-se a de ci são da ma i o ria. A par tir daí,
ou se con ven ce ou se é con ven ci do; se não con se guir
con ven cer, será con ven ci do. A de ci são é da ma i o ria.
Te mos isso como pra xe, como re gra no dia-a-dia.

 O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Agra de ço-lhe o apar te.

Tal vez a di fi cul da de seja mi nha, por não ter co -
nhe ci men to des sa de li be ra ção do Par ti do dos Tra ba-
lha do res. Mas cre io que essa di fi cul da de não seja só
mi nha, mas de me mó ria do povo bra si le i ro. Os fun ci o-
ná ri os pú bli cos, os apo sen ta dos, os pen si o nis tas,
tam bém, com cer te za, não se lem bram de ne nhu ma
de ci são nes se sen ti do. Po rém, são pro ble mas in ter-
nos, eu já dis se, do Par ti do dos Tra ba lha do res. Não
vou en trar nes sa se a ra, ape nas cre io que isso en fra-
que ce o de ba te so bre a fi de li da de par ti dá ria.

Enten do que deve ha ver fi de li da de a uma de ci-
são do co le ti vo, e não uma fi de li da de ao in te res se do
Exe cu ti vo. Aliás, en ten do de for ma di fe ren te: en ten do
que o Che fe do Po der Exe cu ti vo tam bém deve se su -
bor di nar às de ci sões le gi ti ma men te ado ta das pelo
par ti do. Mas são con vic ções pes so a is que cada um
re gis tra.

Con ce do um apar te ao Se na dor Arthur Vir gí lio.
O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Se na dor

Ante ro Paes de Bar ros, re gis tro, em pri me i ro lu gar,
que, jun to com o Lí der Efra im Mo ra is, V. Exª fez hoje
um dis cur so ex tre ma men te opor tu no, tra zen do à ba i la
a ne ces si da de de uma re for ma que efe ti va men te mo -
ra li ze a re la ção po lí ti ca no nos so País. Em se gun do,
que ro di zer que, com a aber tu ra que ca rac te ri za o
nos so Par ti do, te mos tra va do dis cus sões mu i to pro-
fun das so bre as re for mas e so bre as con jun tu ras eco -
nô mi ca e po lí ti ca do País. V. Exª é um dos Se na do res
mais res pe i ta dos des ta Casa e um dos mais pre za dos
e mais con ce i tu a dos da nos sa Ban ca da. Por tan to, na
de ci são que V. Exª to ma rá so bre tó pi cos de uma re for-
ma, cuja idéia cen tral to dos apo i a mos – até por que é
uma tese nos sa –, V. Exª es ta rá com ple ta men te li vre
por uma ra zão bem sim ples: o nos so Par ti do é de mo-
crá ti co, o nos so Par ti do per mi te a con tra di ção e o
nos so Par ti do ain da nem se quer se de fi niu. Eu, por

exem plo, te nho uma de fi ni ção to ma da: a con tri bu i ção
de ina ti vos com o pa ta mar de R$2.400,00, nem pen -
sar. Isso in va li da a Pre vi dên cia pri va da fu tu ra, por tan-
to, é an ti es tra té gi ca. Em se gun do lu gar, eu, que vo tei
três ve zes a con tri bu i ção de ina ti vos, vo ta ria a quar ta,
se o Go ver no ti ves se ou quan do o Go ver no ti ver a co -
ra gem de não com pac tu ar com o teto de R$17 mil,
R$18 mil, R$19 mil ou R$20 mil, como que rem al guns
se to res da so ci e da de; con tri bu i ção de ina ti vos jun to
com esse teto é uma in jus ti ça que não co me te rei.
Uma vi ú va, por exem plo, que ga nha R$1.100,00 te ria
um re du tor de 30% e, de po is, te ria 11% so bre os 70%
res tan tes; ao mes mo tem po, per mi te que juiz, se na-
dor, mi nis tro ou quem quer que seja se apo sen te com
R$17 mil, R$18 mil, R$19 mil ou R$20 mil. Esse aten -
ta do ao sen ti men to de jus ti ça, não co me te rei. Isso
está bem cla ro e o de fen de rei na mi nha Ban ca da; de -
fen de rei no nos so Par ti do essa po si ção para que aja -
mos nes sa mes ma di re ção. Se o Go ver no ti ver co ra-
gem para fa zer isso, que te nha, mas não o faça com a
vi ú va; faça-o num âm bi to glo bal, co bran do o sa cri fí cio
de to dos nes te País. Por tan to, que de i xe de fa zer mé -
dia e jo gar o jogo das co mo di da des. É mu i to bom sa -
ber mos que po de mos pen sar di fe ren te men te. Em um
pon to, pos so pen sar de um je i to; V. Exª, de ou tro, e um 
ter ce i ro Se na dor, de uma ou tra for ma, mas con ti nu a-
mos jun tos pelo sen ti men to es tra té gi co de Bra sil e sa -
ben do que, en tre nós, há um sen ti men to de li ber da de
e ja ma is nada pa re ci do com o tri bu nal do san to ofí cio,
com o tri bu nal da in qui si ção. Pa ra béns a V. Exª pelo
dis cur so bri lhan te, que re ve la a sua ma tu ri da de po lí ti-
ca e a sua, re co nhe ci da pelo Bra sil, com ba ti vi da de.
Mu i to obri ga do.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Para con clu ir, Srª Pre si den te, que ro di zer que a
re for ma po lí ti ca for ta le ce os Par ti dos, que ne ces si ta-
rão de ma i or es for ço para exis tir. Ela tam bém tra rá
tran qüi li da de ao Po der Exe cu ti vo, por que as pes so as
ele ger-se-ão com base em pro gra mas que de ve rão
ser exe cu ta dos. A fi de li da de terá que ser a pro gra mas
e não a hu mo res mo men tâ ne os de quem as su me o
po der. Sem dú vi da ne nhu ma, esse será um gran de
avan ço da po lí ti ca bra si le i ra.

Qu e ro, por tan to, fa zer uma sa u da ção ao Lí der
Ju tahy Ma ga lhães por ter con se gui do re co lo car na
pa u ta da po lí ti ca bra si le i ra a ne ces si da de ur gen te ur -
gen tís si ma de apro var mos a re for ma. Essa é a pri me i-
ra a ser apro va da e cre io que, com ela, fa ci li tar-se-á a
apro va ção das ou tras re for mas. Não te nho a me nor
dú vi da dis so.

Era o que ti nha a di zer, Srª Pre si den te.
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A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Du ci o mar Cos ta e Ro me ro
Jucá en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca-
dos na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to
Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.

O SR. DUCIOMAR COSTA (PTB – PA) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho a esta tri bu-
na ma ni fes tar mi nha dis cor dân cia quan to ao teor do
Pro je to de Lei do Se na do nº 336, de 1999-com ple-
men tar, que, ao in ten tar a al te ra ção de ape nas dois
dis po si ti vos da Lei Com ple men tar nº 76, de 6 de ju lho
de 1993, acar re ta rá, se apro va do na for ma pro pos ta,
ir re pa rá ve is per das aos pro pri e tá ri os e aos pro du to-
res ru ra is bra si le i ros.

Esta rei au sen te do País na pró xi ma se ma na, em 
mis são ofi ci al, em pla gas lu si ta nas, oca sião em que o
re fe ri do pro je to de ve rá es tar in clu so na Ordem do Dia, 
para a pron ta apre ci a ção des ta Casa.

Sen do as sim, não po de ria de i xar de con sig nar,
des de já, pe ran te meus Pa res, o povo bra si le i ro, os
pa ra en ses que me são tão ca ros, nos ana is do Se na-
do Fe de ral, meu po si ci o na men to con tra o mé ri to e
pela in cons ti tu ci o na li da de des sa pro po si ção, por-
quan to afron te ela o art. 5º, in ci so XXIV, e o § 3º do art. 
182 da Cons ti tu i ção Fe de ral, os qua is nor ma ti zam a
“jus ta e pré via in de ni za ção” em de cor rên cia de de sa-
pro pri a ção da pro pri e da de par ti cu lar, para fins de uti -
li da de pú bli ca ou in te res se so ci al.

A Lei Com ple men tar nº 76, de 1993, que o PLS
nº 336/99-com ple men tar in ten ta mo di fi car, tra ta do
pro ce di men to con tra di tó rio es pe ci al, de rito su má rio,
para o pro ces so de de sa pro pri a ção de imó vel ru ral,
por in te res se so ci al, para fins de re for ma agrá ria. Em
seus pa rá gra fos 2º e 3º, essa lei vi gen te pre vê, com
cla ri vi den te acer to, a in clu são de ju ros com pen sa tó ri-
os e de pa ga men to de co ber tu ra flo rís ti ca no va lor da
in de ni za ção a ser paga ao pro pri e tá rio do imó vel de -
sa pro pri a do.

Foi, so bre tu do, jus to o en ten di men to do le gis la-
dor de que o pro pri e tá rio da ter ra, em caso de de sa-
pro pri a ção, deva re ce ber es ses ju ros com pen sa tó ri os
pe los lu cros que de i xe de per ce ber dos fru tos do seu
imó vel.

Tam bém é lou vá vel que, na sen ten ça ju di ci al,
seja de ter mi na do o pa ga men to da co ber tu ra flo rís ti ca
da pro pri e da de, ati nen te às ma tas, à ve ge ta ção na tu-
ral que lhe vi ce ja as ter ras. Afi nal, sem a co ber tu ra flo -
rís ti ca, o va lor de mer ca do do imó vel se ria con si de ra-
vel men te me nor. E, sen do as sim, por que não in clu ir
tal que si to no va lor da  in de ni za ção a ser paga?
Assim, acer ta da men te, o pre vê a Lei Com ple men tar
em vi gor.

Pois bem, o PLS nº 336/99-com ple men tar tem a
fu nes ta fi na li da de de eli dir es ses dois itens, es ses
dois di re i tos – já re fe ren da dos pelo Po der Ju di ciá rio
bra si le i ro em sú mu las e acór dãos vá ri os – dos do nos
des sas ter ras pas sí ve is de de sa pro pri a ção. E, Sr.
Pre si den te, Srªs Se na do ras, Srs. Se na do res, fala-se
em de sa pro pri a ção para fins de re for ma agrá ria ,“por
in te res se so ci al”. Ora, que in te res se so ci al é esse que 
aga sa lha al guns em de tri men to de ou tros? O jus to
res sar ci men to ao pro pri e tá rio da ter ra – em que se in -
clu em ju ros com pen sa tó ri os ou lu cros ces san tes e a
co ber tu ra flo rís ti ca do imó vel – não es ta ria in clu í do
nes se cha ma do “in te res se so ci al”?

A pro po si ção em tela pa re ce me re cer a al cu nha
que lhe está sen do im pu ta da de “Lei do Gran de Re -
tro ces so do Di re i to Agrá rio”.

A Fe de ra ção da Agri cul tu ra do Esta do do Pará,
além de ou tras en ti da des agre mi a das afins, pro du to-
res ru ra is, pro pri e tá ri os cu jas ter ras fo ram in va di das e 
são ob je to de de sa pro pri a ção, es tão alar ma dos com
o teor des se pro je to, tema do meu pro nun ci a men to.

Sob a prin ci pal e im pon de rá vel jus ti fi ca ti va de
que o pa ga men to de ju ros com pen sa tó ri os e de va lo-
res re fe ren tes à co ber tu ra flo rís ti ca es ta ria one ran do
ex ces si va men te os co fres pú bli cos, er gue-se essa
pro po si ção.

Des de quan do, Srªs e Srs. Se na do res, bra si le i-
ros des te País em que se diz ha ver res pe i to à jus ti ça,
um im pas se fi nan ce i ro do Esta do se so bre põe à pa ri-
da de cons ti tu ci o nal, pela qual se alar de ia se rem to-
dos os ci da dãos, in dis tin ta men te, dig nos de tra ta-
men to equâ ni me e jus to por par te da lei?

Até onde ire mos nós, os le gis la do res, caso pas -
se a ser usu al a eli são de di re i tos do ci da dão ir mão
em nome da de so ne ra ção dos co fres pú bli cos?

Ou tros sim, ve ri fi ca-se, no PLS n º 336/99-com -
ple men tar, uma par ti cu la ri da de fun da men tal a ser ob -
ser va da e que, por cer to, po de rá car re ar con se qüên-
ci as ne fas tas à pre ser va ção am bi en tal. Re fi ro-me, na
hi pó te se de sua apro va ção, ao in cen ti vo que será
dado à prá ti ca do des ma ta men to, pois que em não
sen do in de ni za do o va lor da co ber tu ra flo rís ti ca, por
que o pro pri e tá rio ha ve ria de pre ser vá-la? De ve rá
cor rer o ris co de, al gum dia, in va di rem suas ter ras
que, por sua vez, se rão de sa pro pri a das com suas
ma tas in tac tas, sen do es tas des con si de ra das no cál -
cu lo do va lor in de ni za tó rio?  Por que, en tão, não co -
mer ci ar a ma de i ra? Por que não des ma tar, prá ti ca de
que ad vi ri am o lu cro cer to e a eli são do ris co de uma
pos sí vel de sa pro pri a ção, sem pa ga men to jus to pela
ri que za, pela ma té ria pri ma in to ca da que va lo ri za a
ter ra e pre ser va o meio-am bi en te?

E o que di zer da que les agri cul to res que, por al -
gu ma vi cis si tu de, ve nham a per der suas plan ta ções,
pas san do a tê-las tem po ra ri a men te nuas por fal ta de
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con di ções fi nan ce i ras para o plan tio? Con si de re mos
a hi pó te se de que, nes se meio tem po, suas ter ras –
ago ra chãs – se jam in va di das e de sa pro pri a das “por
in te res se so ci al”? Não re ce be ri am ju ros com pen sa tó-
ri os, já que fo ram in va di das an tes que al gum dia, mu i-
to aca len ta do, pu des sem vol tar a plan tar?

Ve jam, Srªs e Srs. Se na do res, que é pla u sí vel a
in dig na ção da Fe de ra ção da Agri cul tu ra do Esta do do 
Pará e de tan tas ou tras en ti da des bra si le i ras afins e
de seus agre mi a dos ante a pos si bi li da de da apro va-
ção do pro je to em ca u sa.

Os prin cí pi os nor te a do res do Di re i to apon tam
para o es pí ri to das leis, ou seja, para a exa ta in ten ção
com que elas são fe i tas. E, em nome da utó pi ca per fe-
i ção nor ma ti va, er gue-se o pro ces so le gis la ti vo, para
que pro cu re mos apri mo rar a nor ma le gal, ade quan-
do-a, o mais pos sí vel, às ne ces si da des so ci a is, à re a-
li da de que trans mu da com a vida que pul sa e pas sa e
ao ideá rio ma i or de jus ti ça.

Pois, para re fle xão de to dos que me ou vem, de i-
xo este ques ti o na men to: se apro va do esse pro je to, na 
for ma em que é pro pos to, que es pí ri to te ria a nor ma
no vel? O de fe rir a nos sa Cons ti tu i ção? O de co me ter
um gran de equí vo co, jus ti fi can do-o, sim ples men te
por que o Erá rio se one ra a cada jus ta in de ni za ção
que paga? 

Se as leis têm es pí ri to, pen so ser de bom al vi tre,
Srªs e Srs. Se na do res, que se jam ele va dos, no bi lís si-
mos. Assim o me re ce a Na ção bra si le i ra, que ama nhã
bus ca rá nos re gis tros da His tó ria o es pí ri to com que
nós le gis la do res fi ze mos, hoje, as leis que nor te a ram
o seu des ti no.

Mu i to obri ga do.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR.) – Sr. Pre -

si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vol to e esta Tri bu na,
hoje, para re gis trar, como mem bro da Casa, o pro fí-
cuo tra ba lho que de sen vol ve a Sub se cre ta ria de Re -
la ções Pú bli cas, num es for ço per ma nen te de apro xi-
mar o Se na do Fe de ral dos ci da dãos bra si le i ros.

Esta ta re fa, de suma im por tân cia, está con subs-
tan ci a da na pu bli ca ção do Re la tó rio de ati vi da des da -
que la Sub se cre ta ria, à fren te o Dr. Frân ci co Etel vi no
Bi on de, que de ta lha to das as suas ati vi da des de in for-
ma ção e de di vul ga ção do que ocor reu na Câ ma ra
Alta, du ran te o ano de 2002, que cul mi na ram com as
so le ni da des de pos se do Pre si den te da Re pú bli ca,
ocor ri da em 1º de ja ne i ro úl ti mo.

Den tre as atri bu i ções da Sub se cre ta ria de Re la-
ções Pú bli cas des ta cam-se:

1 – Ser vi ço  “0800 – A Voz do ci da dão”:
Seu ob je ti vo é apro xi mar o Se na do da so ci e da-

de bra si le i ra.
É gra tu i to e inin ter rup to, du ran te as 24 ho ras do

dia, e re ce beu, no ano pas sa do, mais de 100 mil ma ni-
fes ta ções, das qua is 46 mil men sa gens aos Srs. Se na-

do res e ou tros se to res da Casa, e par ti ci pa ção de ho -
mens e mu lhe res de to das as uni da des da Fe de ra-
ção.

Cri a do em 1997, “A Voz do Ci da dão” vem cres -
cen do ano a ano, ten do qua se du pli ca do o nú me ro de
cha ma das re gis tra das des de a sua fun da ção, o que
ates ta sua ex ce len te re cep ti vi da de e abran gên cia,
pois re ce beu men sa gens que abor dam os mais di ver-
sos as sun tos, tais como cri se ener gé ti ca, de co ro par -
la men tar, Se gu ran ça Pú bli ca, atu a ção dos Se na do-
res e ou tros de in te res se ge ral;

2 - Pro gra ma “Vi si te o Se na do”:
Tra ta-se da vi si ta ção às suas ins ta la ções, du-

ran te to dos os dias do ano, in clu si ve sá ba dos, do min-
gos e fe ri a dos, das pes so as de to dos os re can tos do
País, in clu si ve es tran ge i ros.

Só no ano pas sa do, mais de 54 mil par ti ci pa ram
des se pro gra ma, co nhe cen do, por den tro, a bela sede 
da Casa, bem como sua atu a ção le gis la ti va.

3 – “Res pos tas ao ci da dão”:
Fo ram en vi a das mais de 4.500 cor res pon dên ci-

as con ten do in da ga ções a res pe i to da com pe tên cia
do Se na do, seu pa pel na con so li da ção da de mo cra-
cia, o pro ces so le gis la ti vo e ou tras dú vi das, to das res -
pon di das pela Sub se cre ta ria de Re la ções Pú bli cas,
na que le pe río do.

Mas seu pa pel não se es go ta aí.
Des ta co, ain da, Srª Pre si den te, as ex ce len tes

pu bli ca ções e lis ta gens que tan to fa ci li tam o co nhe ci-
men to dos da dos ati nen tes aos Se na do res e aos ti tu-
la res dos di ver sos ór gãos ad mi nis tra ti vos do Se na do.

Ade ma is, é atri bu i ção da que la Sub se cre ta ria or -
ga ni zar as re cep ções a Che fes de Esta do, par la men ta-
res, mi nis tros, di plo ma tas e ou tras au to ri da des que, em
vi si ta ao nos so País, vêm, ofi ci al men te, ao Se na do.

Tam bém es tão a seu car go, even tos e ce ri mô ni-
as, tais como Ses sões So le nes, ho me na gens a vul tos
de nos sa His tó ria e ou tras que se re a li zam no de cor-
rer das ses sões le gis la ti vas.

Assim, Srªs e Srs. Se na do res, as ações da Sub -
se cre ta ria de Re la ções Pú bli cas são mo ti vo de or gu-
lho para a Casa, e, es pe ci al men te, para os seus
mem bros que, gra ças a esse es for ço de di vul ga ção
dos seus tra ba lhos, têm a sua atu a ção par la men tar
re al ça da e me lhor di fun di da por todo o Bra sil.

Era o que ti nha a di zer.
Obri ga do.
A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Nada

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos.

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 13 ho ras e 21 
mi nu tos.)
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Ata da 58ª Ses são Não De li be ra ti va,
em 19 de maio de 2003

1ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 52ª Le gis la tu ra  Pre si dên cia dos Srs. Pa u lo Paim,
Edu ar do Si que i ra Cam pos, Luiz Otá vio e Cé sar Bor ges

(Ini cia-se a ses são às 14 ho ras e 30
mi nu tos.)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Ha ven do
nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos tra -
ba lhos.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mão
San ta, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

PARECER Nº 474, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre
o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
485, de 2002 (nº 1.676/2002, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que
ou tor ga con ces são ao Go ver no do
Esta do do Acre, por in ter mé dio da
Fun da ção de Cul tu ra e Co mu ni ca ção
Eli as Man sour – FEM, para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima -
gens na ci da de de Rio Bran co, Esta do
do Acre.

Re la tor: Se na dor Sibá Ma cha do

I – Re la tó rio

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal,
nos ter mos do art. 223, § 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
o ato cons tan te do De cre to de 22 de ou tu bro de 2001,
que ou tor ga con ces são ao Go ver no do Esta do do
Acre, por in ter mé dio da Fun da ção de Cul tu ra e Co-
mu ni ca ção Eli as Man sour – FEM, para exe cu tar, pelo
pra zo de quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o-
di fu são de sons e ima gens na ci da de de Rio Bran co,
Esta do do Acre.

A do cu men ta ção ane xa da à men sa gem pre si-
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá-
vel de seu re la tor e apro va ção da que le ór gão co le gi-
a do. Já na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju -
rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis-
la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de ou tor ga pelo Po der Exe cu ti vo
para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são edu ca ti va
obe de ce a exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va-
das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para
ex plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi-
são.
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O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu-
são (RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de
31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo
De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996,
dis põe no seu art. 16, § 1º, que as ou tor gas a
Esta dos e Mu ni cí pi os se rão de fe ri das me di an te
atos de au to ri za ção pelo Pre si den te da Re pú bli ca
ou pelo Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções,
con for me o caso, e se rão for ma li za das por meio
de con vê nio. O RSR es ta be le ce ain da, no seu art.
13, §§ 1º e 2º, que a ou tor ga para ex plo ra ção des se
tipo de ser vi ço não de pen de de edi tal. Tam pou co se 
apli cam à ra di o di fu são edu ca ti va as exi gên ci as da
Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de 1992, que
dis põe so bre for ma li da des e cri té ri os para a apre ci-
a ção dos atos de ou tor ga e re no va ção de con ces-
são e per mis são para o ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca -
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex -
plo ra ção da União, Esta dos e Mu ni cí pi os, uni ver si-
da des e fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li-
da de edu ca ti va, de acor do com o art. 14 do De cre to
nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men-
tou e mo di fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de
1962, que ins ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu-
ni ca ções.

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

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la-
ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o
art. 213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral. Sob o as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se
que o pro je to está em per fe i ta con so nân cia com o
dis pos to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve-
re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 485, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na le gis la ção apli cá vel.
A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a apro -
var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de aos
re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com pe-
tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons -
ti tu ci o na li da de ma te ri al.Sob o as pec to de téc ni ca le -
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar
nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998, que dis põe so bre a 
ela bo ra ção, a re da ção, a al te ra ção e a con so li da ção
das leis.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 485, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que ou tor ga con ces são ao Go ver no
do Esta do do Acre, por in ter mé dio da Fun da ção de
Cul tu ra e Co mu ni ca ção Eli as Man sour (FEM), para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
na ci da de de Rio Bran co, Esta do do Acre, na for ma do 
pro je to de de cre to le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 22 de abril de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te –  Sibá Ma cha do, Re la tor
– Fá ti ma Cle i de – Flá vio Arns – João Ca pi be ri pe
– Val mir Ama ral – Pa pa léo Paes  – Ju vên cio da
Fon se ca – Luiz Otá vio – De mós te nes Tor res –
José Jor ge – Re nil do San ta na – Edi son Lo bão –
Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te – Alme i da
Lima .
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-
so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795 (1), de 31 de ou tu-
bro de 1963, e mo di fi ca do por dis po si-
ções pos te ri o res

Art. 1º Os arts. 1º, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, do
Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va-
do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963,
e mo di fi ca do por dis po si ções pos te ri o res, pas sam a
vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 16. As pro pos tas se rão exa mi na das e jul ga-
das em con for mi da de com os que si tos e cri té ri os es -
ta be le ci dos nes te ar ti go.

1º Para a clas si fi ca ção das pro pos tas, se rão
con si de ra dos os se guin tes que si tos:

a) tem po des ti na do a pro gra mas jor na lís ti cos,
edu ca ti vos e in for ma ti vos – má xi mo de quin ze pon-
tos;

b) tem po des ti na do a ser vi ço no ti ci o so – má xi-
mo de quin ze pon tos;

c) tem po des ti na do a pro gra mas cul tu ra is, ar-
tís ti cos e jor na lís ti cos a se rem pro du zi dos e ge ra-
dos na pró pria lo ca li da de ou no mu ni cí pio à qual
per ten ce a lo ca li da de ob je to da ou tor ga má xi mo de
trin ta pon tos;

d) pra zo para iní cio da exe cu ção do ser vi ço ob -
je to da ou tor ga, em ca rá ter de fi ni ti vo má xi mo de qua -
ren ta pon tos.

2º Con si de ran do ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas do
ser vi ço, po de rão ser pre vis tos no edi tal ou tros que si-
tos para fins de exa me das pro pos tas, cuja pon tu a ção
não de ve ra ser su pe ri or à vin te pon tos, si tu a ção em
que as pon tu a ções es ta be le ci das no § 1º se rão pro -
por ci o nal men te re du zi das de modo que seja man ti do
o to tal de cem pon tos.

3º Para cada que si to, o edi tal de li ci ta ção es ta-
be le ce rá:

I – con di ção mí ni ma ne ces sá ria a ser aten di da;

II – cri té ri os ob je ti vos para a gra da ção da pon tu-
a ção, ve da da a com pa ra ção en tre pro pos tas.

4º So men te se rão clas si fi ca das as pro pos tas
que, além de aten de rem ao es ta be le ci do no in ci so I
do § 3º, ob ti ve rem, pelo me nos, a se guin te pon tu a-
ção:
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I – cin qüen ta pon tos para os ser vi ços en qua dra-
dos no Gru po A;

II – ses sen ta pon tos para os ser vi ços en qua dra-
dos no Gru po B;

III – se ten ta pon tos para os ser vi ços en qua dra-
dos no Gru po C;

5º A clas si fi ca ção das pro po nen tes far-se-á de
acor do com a mé dia pon de ra da da va lo ra ção ob ti da
pela apli ca ção do dis pos to nos §§ 1º a 4º des te ar ti go
e da va lo ra ção da pro pos ta de pre ço pela ou tor ga, de
acor do com os pe sos pre es ta be le ci dos no edi tal, ob -
ser va do o que se gue:

I – o cri té rio de gra da ção para a va lo ra ção do
pre ço pela ou tor ga será es ta be le ci do em edi tal, de
modo ob je ti vo, ve da da a com pa ra ção en tre pro pos-
tas, de ter mi nan do pon tu a ção má xi ma de cem pon tos;

II – para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po A, o 
peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pela apli ca ção do dis -
pos to no in ci so II do § 3º des te ar ti go pre pon de ra rá
so bre o peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pelo pre ço
pela ou tor ga:

III – para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po B,
os pe sos re la ti vos à va lo ra ção ob ti da pela apli ca ção
do dis pos to no in ci so II do § 3º des te ar ti go e à va lo ra-
ção ob ti da pelo pre ço pela ou tor ga se rão equi va len-
tes;

IV – para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po C,
o peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pelo pre ço pela ou -
tor ga pre pon de ra rá so bre o peso re la ti vo à va lo ra ção
ob ti da pela apli ca ção do dis pos to no in ci so II do § 3º
des te ar ti go.

6º Será des clas si fi ca da a pro pos ta que con ti ver
ofer ta de pa ga men to de va lor in fe ri or ao mí ni mo fi xa-
do em edi tal.

7º No caso de em pa te en tre duas ou mais pro -
pos tas, a se le ção far-se-á, por sor te io, em ato pú bli co,
para o qual to das as pro po nen tes clas si fi ca das se rão
con vo ca das.

8º O va lor da ou tor ga de con ces são ou per mis-
são para exe cu tar os ser vi ços será o pro pos to pela
en ti da de ven ce do ra, que de ve rá ob ser var as con di-
ções mí ni mas es ta be le ci das no edi tal ob je to da li ci-
ta ção, con cer nen tes, en tre ou tras, à ca rên cia, pra -
zos de pa ga men to, mul tas e en car gos de mora, de -
ven do ser re co lhi do pela en ti da de ven ce do ra ao
FISTEL.

9º Do con tra to de con ces são ou da por ta ria de
per mis são cons ta rá, como con di ção obri ga tó ria na

exe cu ção do ser vi ço, o cum pri men to do in di ca do pela 
en ti da de ven ce do ra nos itens de sua pro pos ta, re la ti-
vos às alí ne as do § 1º des te ar ti go, bem as sim os pre -
ce i tos es ta be le ci dos no art. 28.

10. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si-
den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za-
das por meio de con vê nio a ser fir ma do no pra zo de
ses sen ta dias.”
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117(*), de 27 de agos to de 1962. 

Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de
te le vi são edu ca ti va:

a) a União;

b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;

c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;

d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos
Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca-
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
no ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo
úni co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, e es ta be le ce nor mas para a con so-
li da ção dos atos nor ma ti vos que men -
ci o na.

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

PARECER Nº 475, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 632, de
2002 (nº 1.715/2002, na Câ ma ra dos De-
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pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Rá dio Sol Ma i or Ltda. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Ba ye ux, Esta do da Pa ra í ba.

Relator: Se na dor Pa pa léo Paes

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo (PDS) nº 632, de 2002 (nº
1.715, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta do), que apro -
va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio Sol Ma i or
Ltda. para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Ba ye ux, Esta -
do da Pa ra í ba.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 598, de 4 de ou tu bro de
2000, que ou tor ga per mis são para a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 223,
§ 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Ca sa, o pro je to foi con si de ra do ju -
rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis-
la ti va.

II – Aná li se

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

O pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos
do Po der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con -
ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se

exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de
sons e ima gens, nos ter mos do art. 223 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, ori en ta-se, nes ta Casa do Le gis la-
ti vo, pe las for ma li da des e pe los cri té ri os es ta be le-
ci dos na Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe -
de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na os ele men tos
a se rem in for ma dos pela en ti da de pre ten den te e
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções que de vem ins -
tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se da Co mis são
de Edu ca ção.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 632, de 2002 não evi den ci ou vi o la ção das for -
ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do RISF.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 632, de 2002 não evi den-
ci ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, e não
ha ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci-
o na li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na-
mos pela Aprovação do ato que ou tor ga per mis são à
Rá dio Sol Ma i or Ltda., para exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de 
Ba ye ux, Esta do da Pa ra í ba, na for ma do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu-
ta dos.

Sala da Co mis são, – Osmar Dias, – Pre si den-
te – Fá ti ma Cle i de – Flá vio Arns – João Ca pi be-
ri be – Val mir Ama ral – Pa pa léo Paes, Re la tor –
Sibá Ma cha do – Ju vên cio da Fon se ca – Luiz
Otá vio – De mós te nes Tor res – José Jor ge – Re -
nil do San ta na – Edi son Lo bão – Le o nel Pa van –
Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima 
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 476, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 721, de
2002 (nº 1.884/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Uni ver si da de do
Con tes ta do para exe cu tar ser vi ço de ra-
di o di fu são so no ra em fre quên cia mo du-
la da na ci da de de Ca no i nhas, Esta do de
San ta Ca ta ri na.

Re la tor: Se na dor Le o nel Pa van

I – Re la tó rio

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal,
nos ter mos do art. 223, § 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral,

ato cons tan te da Por ta ria nº 698, de 21 de no vem bro
de 2001, que ou tor ga per mis são à Fun da ção Uni ver-
si da de do Con tes ta do para exe cu tar, pelo pra zo de
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, com fins ex -
clu si va men te edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre quên cia mo du la da na ci da de de Ca no i-
nhas, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Nos ter mos do art. 16, § 10, do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri za-
ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da
sob a for ma de con vê nio, após a apro va ção do Con -
gres so Na ci o nal, con for me dis pos to no art. 223 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si-
den ci al in for ma que e pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são de 
Ciên cia Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá vel
de seu re la tor, e apro va ção da que le ór gão co le gi a do.
Já na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da-
ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co,
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li ze

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de ou -
tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de ser vi-
ço de ra di o di fu são edu ca ti va, con di ci o na-se ao cum -
pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va-
das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex -
plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor-
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de pen-
de de edi tal. Tam pou co se apli cam à ra di o di fu são
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe -
de ral nº 39, de 1992, que dis põe so bre for ma li da des e 
cri té ri os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re -
no va ção de con ces são e per mis são para o ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca -
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex -
plo ra ção da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si da-
des e fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da-
de edu ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to
nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men-
tou e mo di fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de
1962, que ins ti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni-
ca ções.
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III – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e
do cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na-
mos pela aprovação do ato de ou tor ga em exa me,
na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 721,
de 2002.

Sala da Co mis são, 22 de abril de 2003. – Osmar
Dias , Pre si den te – Fá ti ma Cle i de – Flá vio Arns –
João Ca pi be ri be – Val mir Ama ral – Pa pa léo Paes – 
Sibá Ma cha do – Ju vên cio da Fon se ca  – Luiz Otá -
vio  – De mós te nes Tor res – José Jor ge – Re nil do
San ta na – Edson Lo bão – Le o nel Pa van , Re la tor –
Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
REPÚBLICA FE DE RATI VA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con-
gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º  A não-re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º  O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º  O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º  O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795 (1), de 31 de ou tu-
bro de 1963, e mo di fi ca do por dis po si-
ções pos te ri o res.

Art. 1º Os arts. 1º, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, do
Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va-
do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963,
e mo di fi ca do por dis po si ções pos te ri o res, pas sam a
vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 16. As pro pos tas se rão exa mi na das e jul ga-
das em con for mi da de com os que si tos e cri té ri os es -
ta be le ci dos nes te ar ti go.

1º Para a clas si fi ca ção das pro pos tas, se rão
con si de ra dos os se guin tes que si tos:

a) tem po des ti na do a pro gra mas jor na lís ti cos,
edu ca ti vos e in for ma ti vos – má xi mo de quin ze pon-
tos;

b) tem po des ti na do a ser vi ço no ti ci o so – má xi-
mo de quin ze pon tos;

c) tem po des ti na do a pro gra mas cul tu ra is, ar tís-
ti cos e jor na lís ti cos a se rem pro du zi dos e ge ra dos na
pró pria lo ca li da de ou no mu ni cí pio à qual per ten ce a
lo ca li da de ob je to da ou tor ga má xi mo de trin ta pon tos;

d) pra zo para iní cio da exe cu ção do ser vi ço ob -
je to da ou tor ga, em ca rá ter de fi ni ti vo má xi mo de qua -
ren ta pon tos.

2º Con si de ran do ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas do
ser vi ço, po de rão ser pre vis tos no edi tal ou tros que si-
tos para fins de exa me das pro pos tas, cuja pon tu a ção
não de ve rá ser su pe ri or à vin te pon tos, si tu a ção em
que as pon tu a ções es ta be le ci das no § 1º se rão pro -
por ci o nal men te re du zi das de modo que seja man ti do
o to tal de cem pon tos.

3º Para cada que si to, o edi tal de li ci ta ção es ta-
be le ce rá:

I – con di ção mí ni ma ne ces sá ria a ser aten di da;
II – cri té ri os ob je ti vos para a gra da ção da pon tu-

a ção, ve da da a com pa ra ção en tre pro pos tas.
4º So men te se rão clas si fi ca das as pro pos tas

que, além de aten de rem ao es ta be le ci do no in ci so I
do § 3º ob ti ve rem, pelo me nos, a se guin te pon tu a ção:

I – cin qüen ta pon tos para os ser vi ços en qua dra-
dos no Gru po A;

II – ses sen ta pon tos para os ser vi ços en qua dra-
dos no Gru po B;

III – se ten ta pon tos para os ser vi ços en qua dra-
dos no Gru po C.
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5º A clas si fi ca ção das pro po nen tes far-se-á de
acor do com a mé dia pon de ra da da va lo ra ção ob ti da
pela apli ca ção do dis pos to nos §§ 1º a 4º des te ar ti go
e da va lo ra ção da pro pos ta de pre ço pela ou tor ga, de
acor do com os pe sos pre es ta be le ci dos no edi tal, ob -
ser va do o que se gue:

I – o cri té rio de gra da ção para a va lo ra ção do
pre ço pela ou tor ga será es ta be le ci do em edi tal, de
modo ob je ti vo, ve da da a com pa ra ção en tre pro pos-
tas, de ter mi nan do pon tu a ção má xi ma de cem pon tos:

II – para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po A, o 
peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pela apli ca ção do dis -
pos to no in ci so II do § 3º des te ar ti go pre pon de ra rá
so bre o peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pelo pre ço
pela ou tor ga:

III – para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po B,
os pe sos re la ti vos à va lo ra ção ob ti da pela apli ca ção do 
dis pos to no in ci so II do § 3º des te ar ti go e à va lo ra ção
ob ti da pelo pre ço pela ou tor ga se rão equi va len tes;

IV – para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po C,
o peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pelo pre ço pela ou -
tor ga pre pon de ra rá so bre o peso re la ti vo à va lo ra ção
ob ti da pela apli ca ção do dis pos to no in ci so II do § 3º
des te ar ti go.

6º Será des clas si fi ca da a pro pos ta que con ti ver
ofer ta de pa ga men to de va lor in fe ri or ao mí ni mo fi xa-
do em edi tal.

7º No caso de em pa te en tre duas ou mais pro -
pos tas, a se le ção far-se-á, por sor te io, em ato pú bli co,
para o qual to das as pro po nen tes clas si fi ca das se rão
con vo ca das.

8º O va lor da ou tor ga de con ces são ou per mis-
são para exe cu tar os ser vi ços será o pro pos to pela
en ti da de ven ce do ra, que de ve rá ob ser var as con di-
ções mí ni mas es ta be le ci das no edi tal ob je to da li ci ta-
ção, con cer nen tes, en tre ou tras, à ca rên cia, pra zos
de pa ga men to, mul tas e en car gos de mora, de ven do
ser re co lhi do pela en ti da de ven ce do ra ao Fis tel.

9º Do con tra to de con ces são ou da por ta ria de
per mis são cons ta rá, como con di ção obri ga tó ria na
exe cu ção do ser vi ço, o cum pri men to do in di ca do pela 
en ti da de ven ce do ra nos itens de sua pro pos ta, re la ti-
vos às alí ne as do § 1º des te ar ti go, bem as sim os pre -
ce i tos es ta be le ci dos no art. 28.

10. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si-
den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za-
das por meio de con vê nio a ser fir ma do no pra zo de
ses sen ta dias.”

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

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

Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de
te le vi são edu ca ti va:

a) a União;

b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;

c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;

d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos
Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca-
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
no ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

PARECER Nº 477, DE 2003

Da Comissão de Educação, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 748, de
2002 (nº 2.070/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Ôme ga de Co mu-
ni ca ção e Ação So ci al para exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên-
cia mo du la da na ci da de de Ser ra Ta lha da,
Esta do de Per nam bu co.

Relator: Se na dor Sérgio Guerra

I – Re la tó rio

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal,
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nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do com o art. 
223, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, ato cons tan te da
Por ta ria nº 133, de 5 de fe ve re i ro de 2002, que ou tor-
ga per mis são à Fun da ção Ôme ga de Co mu ni ca ção e
Ação So ci al para exe cu tar, pelo pra zo de dez anos,
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, sem di re i to
de ex clu si vi da de, na ci da de de Ser ra Ta lha da, Esta do
de Per nam bu co.

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

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti-
ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor e apro va ção da que le ór gão
co le gi a do. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e 
de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra-
do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca
le gis la ti va.

II – Aná li se

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

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra-
ções pos te ri o res.

Os ca na is de ra di o di fu são edu ca ti va, de acor -
do com o art. l4 do De cre to-Lei nº 236, de 1967, são
re ser va dos à ex plo ra ção da União, Esta dos, Mu ni-
cí pi os, uni ver si da des e fun da ções cons ti tu í das no
Bra sil, com fi na li da de edu ca ti va. A ou tor ga para a
exe cu ção des se ser vi ço pres cin de de li ci ta ção pré -

via, con for me o art. 13, § 1º, do RSR, com re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996. Exi ge, en tre tan to, com ful cro no § 2º do mes -
mo ar ti go, a apre sen ta ção, no que cou ber, dos do -
cu men tos de ha bi li ta ção pre vis tos no art. 15 do
men ci o na do re gu la men to.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de
1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci pli na pró pria
da ra di o di fu são edu ca ti va, vi go ra o en ten di men to de
que a RSF nº 39/92 não se apli ca aos atos de ou tor ga
des se ser vi ço.

A ma té ria e de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
21, II, do RISF.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta-
ção que acom pa nha o PDS nº 748, de 2002, não
evi den ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não
ha ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu-
ci o na li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va,
opi na mos pela apro va ção do ato que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Ôme ga de Co mu ni ca ção e
Ação So ci al, para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Ser ra
Ta lha da, Esta do de Per nam bu co, na for ma do Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 22 de abril de 2003. –
Osmar Dias , Pre si den te – Fá ti ma Cle i de – Flá vio
Arns – João Ca pi be ri be – Val mir Ama ral – De-
mós te nes Tor res – Re nil do San ta na – Sér gio
Gu er ra , Re la tor – Le o nel Pa van –  Re gi nal do Du -
ar te – Alme i da Lima – Pa pa léo Paes – Sibá Ma-
cha do – Ju vên cio da Fon se ca – Luiz Otá vio –
Edi son Lo bão.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não-re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º  O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;

c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca ti-
va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to no
ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

das Co mu ni ca ções, ob ser va dos, den tre ou tros, os se -
guin tes ele men tos e re qui si tos ne ces sá ri os à for mu la-
ção das pro pos tas para a exe cu ção do ser vi ço: (Re -
da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24.12.1996)
....................................................................................

§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou tor ga para
exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com fins ex clu si-
va men te edu ca ti vos. (Re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24.12.1996)

§ 2º A do cu men ta ção re fe ren te aos in te res sa-
dos na exe cu ção do ser vi ço men ci o na do no pa rá gra-
fo an te ri or será, no que cou ber, a mes ma pre vis ta no
art. 15 des te De cre to, acres ci das das exi gên ci as
cons tan tes de nor mas es pe cí fi cas. (Re da cão dada
pelo De cre to nº 2.108, de 24.12.1996)
....................................................................................

Art. 15. Para ha bi li ta ção, exi gir-se-á dos in te res-
sa dos do cu men ta ção re la ti va a: (Re da ção dada pelo
De cre to nº 2.108, de 24.12.1996)

I – ha bi li ta ção ju rí di ca; (Re da ção dada pelo De -
cre to nº 2.108, de 24.12.1996) 

II – qua li fi ca ção eco nô mi co-fi nan ce i ra; (Re da-
ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24.12.1996) 

III – re gu la ri da de fis cal; (Re da ção dada pelo De -
cre to nº 2.108, de 24.12.1996)

IV – na ci o na li da de e ou tras exi gên ci as re la ci o-
na das com os só ci os e di ri gen tes. (Re da ção dada
pelo De cre to nº 2.108, de 24.12.1996)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795 (1), de 31 de ou tu-
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bro de 1963, e mo di fi ca do por dis po si-
ções pos te ri o res.

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

PARECER Nº 478, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 757, de
2002 (nº 1.800/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Empre sa Ca ra ca raí de Co-
mu ni ca ção Ltda., para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Boa Vis ta, Esta do
de Ro ra i ma.

Re la tor: Se na dor Mo za ril do Ca val can ti

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 757, de 2002 (nº
1.800/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va
o ato que ou tor ga per mis são à Empre sa Ca ra ca raí
dDe Co mu ni ca ção Ltda.para ex plo rar ser vi ço de ra di-
o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Boa Vis ta, Esta do de Ro ra i ma.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 692, de 14 de no vem-
bro de 2001, que ou tor ga per mis são para ex plo ra ção
de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art.
223, § 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

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

O pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos do
Po der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con ces-
são, per mis são ou au to ri za ção para que se exe cu tem
ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
nos ter mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ori en-
ta-se, nes ta Casa do Le gis la ti vo, pe las for ma li da des e 
pe los cri té ri os es ta be le ci dos na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci-
o na os ele men tos a se rem in for ma-dos pela en ti da de
pre ten den te e pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções que
de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se da Co -
mis são de Edu ca ção.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 757, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu çào nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral.

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

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or, na -
da ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti tu-
ci o na li da de ma te ri al. Sob o as pec to de téc ni ca le gis-
la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta con -
so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº 95,
de 26 de fe ve re i ro de 1998, que dis põe so bre a ela bo-
ra ção, a re da ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 757, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so-
lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, e não ha -
ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na-
li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela apro va ção do ato que ou tor ga per mis são à
Empre sa Ca ra ca raí de Co mu ni ca ção Ltda., para exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Boa Vis ta, Esta do de Ro ra i-
ma, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi-
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, – Osmar Dias, Pre si den te –
Mo za ril do Ca val can ti, Re la tor  –  Fá ti ma Cle i de –
Flá vio Arns – João Ca pi be ri be – Val mir Ama ral –
De mós te nes Tor res – Re nil do San ta na – Le o nel
Pa van – Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima  – Pa pa-
léo Paes – Siba Ma cha do – Ju vên cio da Fon se ca –
Luiz Otá vio – Edi son Lo bão.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin ci pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º  O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95. DE 26
DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

PARECER Nº 479, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 762, de
2002 (nº 2.086/6 2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Rádio Marabá Ltda. para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 

fre qüên cia mo du la da na ci da de de Ma ra-
ca jú, Esta do de Mato Gros so do Sul.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 762, de 2002 (nº 2.086, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são à Rádio Marabá Ltda. para ex -
plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Ma ra ca jú, Esta do de Mato
Gros so do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 284, de
2002, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con-
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 325,
de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga per mis são para
ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter -
mos do art. 223, § 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de sua re la to ra, a De pu ta da Íris Si mões.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di-
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

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

O pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos do
Po der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con ces-
são, per mis são ou au to ri za ção para que se exe cu tem
ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
nos ter mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ori en-
ta-se, nes ta Casa do Le gis la ti vo, pe las for ma li da des e 
pe los cri té ri os es ta be le ci dos na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci-
o na os ele men tos a se rem in for ma dos pela en ti da de
pre ten den te e pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que 
de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se da Co -
mis são de Edu ca ção.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 762, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
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for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção no 39, de
1992, do Se na do Fe de ral.

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

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de aos 
re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com pe tên-
cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con gres so
Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223 da Cons ti tu i-
ção. Cons ta ta-se que o refe ri do pro je to não con tra ria pre -
ce i tos ou princí pi os da Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a
ob je tar no to can te à sua cons ti tu ci o na li da de ma te rial.

III – Voto
Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção

que acom pa nha o PDS nº 762, de 2002, não evi den ci-

ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so-
lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, e não ha-
ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na-
li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela apro va ção do ato que ou tor ga per mis são à Rá -
dio Ma ra bá Ltda., para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Ma ra ca ju, Esta do de Mato Gros so do Sul, na for ma
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma-
ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, – Osmar Dias , Pre si den te
– Fá ti ma Cle i de – Flá vio Arns – João Ca pi be ri be – 
Val mir Ama ral – De mós te nes Tor res – Jor ge Bor -
nha u sen – José Jor ge – Re nil do San ta na – Le o nel
Pa van – Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima – Pa pa-
léo Paes  – Sibá Ma cha do  –  Ju vên cio da Fon se-
ca, Re la tor – Luiz Otá vio – Edi son Lo bão.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 480, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 5, de
2003 (nº 2.009/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Edu ca ci o nal Co-
men da dor Ave lar Pe re i ra de Alen car para 
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons 
e ima gens na ci da de de Sete La go as,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Re gi nal do Du ar te

I – Re la tó rio

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal,
nos ter mos do art. 223, § 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral,

ato cons tan te do De cre to s/nº de 15 de abril de 2002,
que ou tor ga con ces são à Fun da ção Edu ca ci o nal Co -
men da dor Ave lar Pe re i ra de Alen car para exe cu tar,
pelo pra zo de quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da-
de, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de Sete
La go as, Esta do de Mi nas Ge ra is.

A do cu men ta ção ane xa da à men sa gem pre si-
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são de 
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá vel
de seu re la tor, e apro va ção da que le ór gão co le gi a do.
Já na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da-
ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co,
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se
O pro ces so de ou tor ga pelo Po der Exe cu ti vo

para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são edu ca ti va
obe de ce a exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va das
nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex plo-
ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, dis põe no seu art.
16, § 1º, que as ou tor gas a es ta dos e mu ni cí pi os se -
rão de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre -
si den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za-
dos por meio de con vê nio. O RSR es ta be le ce ain da,
no seu art. 13, §§ 1º e 2º, que a ou tor ga para ex plo ra-
ção des se tipo de ser vi ço não de pen de de edi tal.
Tam pou co se apli cam à ra di o di fu são edu ca ti va as exi -
gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de
1992, que dis põe so bre for ma li da des e cri té ri os para
a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no va ção de
con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra e de sons e ima gens.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca -
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex plo-
ra ção da União, Esta dos e Mu ni cí pi os, uni ver si da des e 
fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da de edu -
ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to nº 236,
de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men tou e mo di-
fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.

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

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con-
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti vo
o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral. Sob
o as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro -
je to está em per fe i ta con so nân cia com o dis pos to na
Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 5, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das for -
ma li da des es ta be le ci das na le gis la ção apli cá vel.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223 da
Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to não
con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or, nada ha -
ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti tu ci o na li-
da de ma te ri al. Sob o as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob -

ser va-se que o pro je to está em per fe i ta con so nân cia
com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de
fe ve re i ro de 1998, que dis põe so bre a ela bo ra ção, a re -
da ção, a al te ra ção e a con so li da ção das leis.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 5, de 2003, não evi den ci ou
vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do re -
pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de, ju -
ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que ou tor ga con ces são à Fun da ção
Edu ca ci o nal Co men da dor Ave lar Pe re i ra de Alen car,
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima -
gens na ci da de de Sete La go as. Esta do de Mi nas Ge -
ra is, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi-
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, – Osmar Dias, Pre si den te – Re-
gi nal do Du ar te, Re la tor – Fá ti ma Cle i de – Flá vio Arns –
João Ca pi be ri be – Val mir Ama ral – Pa pa léo Paes –
Sibá Ma cha do – Ju vên cio da Fon se ca – Luiz Otá vio –
De mós te nes Tor res – José Jor ge – Re nil do San ta na –
Edi son Lo bão – Le o nel Pa van –  Alme i da Lima
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SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-
so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin ci pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o-
res.

§ 4º  O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO Nº 52.795,
 DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795 (1), de 31 de ou tu-
bro de 1963, e mo di fi ca do por dis po si-
ções pos te ri o res

Art. 1º Os arts. 1º, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, do
Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va-
do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963,
e mo di fi ca do por dis po si ções pos te ri o res, pas sam a
vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 16. As pro pos tas se rão exa mi na das e jul ga-
das em con for mi da de com os que si tos e cri té ri os es -
ta be le ci dos nes te ar ti go.

1º Para a clas si fi ca ção das pro pos tas, se rão
con si de ra dos os se guin tes que si tos:
a) tem po des ti na do a pro gra mas jor na lís ti cos,

edu ca ti vos e in for ma ti vos – má xi mo de quin ze pon-
tos;

b) tem po des ti na do a ser vi ço no ti ci o so – má xi-
mo de quin ze pon tos;

c) tem po des ti na do a pro gra mas cul tu ra is, ar tís-
ti cos e jor na lís ti cos a se rem pro du zi dos e ge ra dos na
pró pria lo ca li da de ou no mu ni cí pio à qual per ten ce a
lo ca li da de ob je to da ou tor ga má xi mo de trin ta pon tos;

d) pra zo para iní cio da exe cu ção do ser vi ço ob -
je to da ou tor ga, em ca rá ter de fi ni ti vo má xi mo de qua -
ren ta pon tos.

2º Con si de ran do ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas do
ser vi ço, po de rão ser pre vis tos no edi tal ou tros que si-
tos para fins de exa me das pro pos tas, cuja pon tu a ção
não de ve ra ser su pe ri or à vin te pon tos, si tu a ção em
que as pon tu a ções es ta be le ci das no § 1º se rão pro -
por ci o nal men te re du zi das de modo que seja man ti do
o to tal de cem pon tos.

3º Para cada que si to, o edi tal de li ci ta ção es ta-
be le ce rá:

I – con di ção mí ni ma ne ces sá ria a ser aten di da;
II – cri té ri os ob je ti vos para a gra da ção da pon tu-

a ção, ve da da a com pa ra ção en tre pro pos tas.
4º So men te se rão clas si fi ca das as pro pos tas

que, além de aten de rem ao es ta be le ci do no in ci so I
do § 3º,

ob ti ve rem, pelo me nos, a se guin te pon tu a ção:
I – cin qüen ta pon tos para os ser vi ços en qua dra-

dos no Gru po A;
II – ses sen ta pon tos para os ser vi ços en qua dra-

dos no Gru po B;
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III – se ten ta pon tos para os ser vi ços en qua dra-
dos no Gru po C;

5º A clas si fi ca ção das pro po nen tes far-se-á de
acor do com a mé dia pon de ra da da va lo ra ção ob ti da
pela apli ca ção do dis pos to nos §§ 1º a 4º des te ar ti go
e da va lo ra ção da pro pos ta de pre ço pela ou tor ga, de
acor do com os pe sos pre es ta be le ci dos no edi tal, ob -
ser va do o que se gue:

I – o cri té rio de gra da ção para a va lo ra ção do
pre ço pela ou tor ga será es ta be le ci do em edi tal, de
modo ob je ti vo, ve da da a com pa ra ção en tre pro pos-
tas, de ter mi nan do pon tu a ção má xi ma de cem pon -
tos;

II – para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po A, o 
peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pela apli ca ção do dis -
pos to no in ci so II do § 3º des te ar ti go pre pon de ra rá
so bre o peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pelo pre ço
pela ou tor ga;

III – para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po B,
os pe sos re la ti vos à va lo ra ção ob ti da pela apli ca ção
do dis pos to no in ci so II do § 3º des te ar ti go e à va lo ra-
ção ob ti da pelo pre ço pela ou tor ga se rão equi va len-
tes;

IV – para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po C,
o peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pelo pre ço pela ou -
tor ga pre pon de ra rá so bre o peso re la ti vo à va lo ra ção
ob ti da pela apli ca ção do dis pos to no in ci so II do § 3º
des te ar ti go.

6º Será des clas si fi ca da a pro pos ta que con ti ver
ofer ta de pa ga men to de va lor in fe ri or ao mí ni mo fi xa-
do em edi tal.

7º No caso de em pa te en tre duas ou mais pro -
pos tas, a se le ção far-se-á, por sor te io, em ato pú bli co,
para o qual to das as pro po nen tes clas si fi ca das se rão
con vo ca das.

8º O va lor da ou tor ga de con ces são ou per mis-
são para exe cu tar os ser vi ços será o pro pos to pela
en ti da de ven ce do ra, que de ve rá ob ser var as con di-
ções mí ni mas es ta be le ci das no edi tal ob je to da li ci-
ta ção, con cer nen tes, en tre ou tras, à ca rên cia, pra -
zos de pa ga men to, mul tas e en car gos de mora, de -
ven do ser re co lhi do pela en ti da de ven ce do ra ao
Fis tel.

9º Do con tra to de con ces são ou da por ta ria de
per mis são cons ta rá, como con di ção obri ga tó ria na
exe cu ção do ser vi ço, o cum pri men to do in di ca do pela 
en ti da de ven ce do ra nos itens de sua pro pos ta, re la ti-

vos às alí ne as do § 1º des te ar ti go, bem as sim os pre -
ce i tos es ta be le ci dos no art. 28.

10. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si-
den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za-
das por meio de con vê nio a ser fir ma do no pra zo de
ses sen ta dias.”
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº 4.117
(*), de 27 de agos to de 1962.

Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de
te le vi são edu ca ti va:

a) a União;

b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;

c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;

d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos
Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca-
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
no ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

PARECER Nº 481 2003

Da Co mis são de edu ca ção, so bre o 
Pro je to de de cre to Le gis la ti vo nº 30, de
2003 (nº 1.717/ 2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a 
con ces são da Rá dio Gu a í ba S/A para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
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em onda mé dia na ci da de de Por to Ale -
gre, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Re la tor: Se na dor  Osmar Dias

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 30, de 2003 (nº 1.717, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são da Rá dio Gu a í ba S/A para
ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia na ci da de de Por to Ale gre, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te do De cre to de 11 de ou tu bro de 2000,
que re no va con ces são para a ex plo ra ção de ca nal de
ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 223, § 3º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

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

O pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos do
Po der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con ces-
são, per mis são ou au to ri za ção para que se exe cu tem
ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,

nos ter mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ori en-
ta-se, nes ta Casa do Le gis la ti vo, pe las for ma li da des e 
pe los cri té ri os es ta be le ci dos na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci-
o na os ele men tos a se rem in for ma dos pela en ti da de
pre ten den te e pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções que
de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se da Co -
mis são de Edu ca ção.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 30, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das for -
ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral.

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

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or, na -
da ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti tu-
ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 30, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so-
lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, e não ha-
ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na-
li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela apro va ção do ato que re no va con ces são da Rá -
dio Gu a í ba S/A, para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Por to Ale gre,
Esta do do Rio Gran de do Sul, na for ma do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta-
dos.

Sala da Co mis são, 22 de abril de 2003.  – Ju-
vên cio da Fon se ca, Pre si den te even tu al – Osmar
Dias, Re la tor – Fá ti ma Cle i de – Flá vio Arns –
João Ca pi be ri be – Val mir Ama ral – Pa pa léo Paes
– Sibá Ma cha do – Luiz Otá vio – De mós te nes Tor -
res – José Jor ge – Re nil do San ta na –  Edi son Lo -
bão – Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te – Alme i-
da Lima.
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LEGISLAÇÃO CITADA E ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-
so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O Expe di-
en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So bre a
mesa, pro je tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Mão San ta.

São li dos os se guin tes

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 192, DE 2003

Alte ra o De cre to-Lei nº 2.848, de 7
de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal, e a
Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de 1990 –

Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te,
para com ba ter a pros ti tu i ção e a ex plo ra-
ção se xu al de cri an ças e ado les cen tes.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 218, 225, § 1º, II, 227, § 1º, e o

art. 232 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 
1940 – Có di go Pe nal, pas sam a vi go rar com a se guin-
te re da ção:

“Art. 218. Cor rom per ou fa ci li tar a cor-
rup ção de cri an ça ou ado les cen te, com ela
pra ti can do ato de li bi di na gem, ou in du zin-
do-a a pra ti cá-lo ou pre sen ciá-lo:

Pena – re clu são, de 1(um) a 4 (qua tro)
anos. (NR)”

“Art. 225. ...............................................
..............................................................
§ 1º .......................................................
II – se o cri me é co me ti do com abu so

do pá trio po der, ou da qua li da de de pa dras-
to ou ma dras ta, tu tor, cu ra dor, ou de re la ção
de pa ren tes co, in clu si ve cu nha do, com pa-
nhe i ro de as cen den te e pa ren tes de qua is-
quer das pes so as ci ta das nes te in ci so.

.....................................................(NR)”
“Art. 227. ...............................................
§ 1º Se a ví ti ma é cri an ça ou ado les-

cen te, ou se o agen te é seu as cen den te,
des cen den te, ma ri do, ir mão, tu tor ou cu ra-
dor ou pes soa que es te ja con fi a da para fins
de edu ca ção, de tra ta men to ou de guar da:

Pena – re clu são, de 2 (dois) a 5 (cin co)
anos.

.....................................................(NR)”
“Art. 232. Nos cri mes de que tra ta este

Ca pí tu lo, é apli cá vel o dis pos to nos arts. 223 
e 224, mes mo tra tan do-se, nes te úl ti mo
caso, de me no res ex pe ri en tes.

Pa rá gra fo úni co. Inci dem nas mes mas
pe nas os que usu fru em, me di an te pa ga-
men to ou qual quer ou tro meio de es tí mu lo,
dos cri mes pre vis tos nes te Ca pí tu lo. (NR)”

Art. 2º Os arts. 83 e 250 da Lei nº 8.069, de 13 
de ju lho de 1990, pas sam a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 83. Ne nhu ma cri an ça ou ado les-
cen te po de rá vi a jar para fora da co mar ca
onde re si de, de sa com pa nha da dos pais ou
res pon sá vel, sem ex pres sa au to ri za ção ju di-
ci al. (NR)”
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“Art. 250 ................................................
Pena – mul ta de dez a cin qüen ta sa lá-

ri os de re fe rên cia; em caso de re in ci dên cia,
a au to ri da de ju di ciá ria po de rá de ter mi nar o
fe cha men to do es ta be le ci men to por até trin -
ta dias e re pe tir a mul ta em até dez ve zes o
va lor an te ri or. (NR)”

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

Jus ti fi ca ção

As al te ra ções pro pos tas pelo pre sen te Pro je to
de Lei são fun da men ta is para de ses ti mu lar a pros ti tu-
i ção e a ex plo ra ção se xu al no Bra sil, prin ci pal men te
quan do per pe tra das con tra nos sas cri an ças e ado les-
cen tes.

A pri me i ra al te ra ção fun da men tal ex clui o li mi te
de ida de do art. 218 (cor rup ção de me no res) e do art.
227 (me di a ção para ser vir a las cí via de ou trem) do
Có di go Pe nal. As ra zões para isso são sim ples. Pri -
me i ro, o me nor de 14 anos que for in du zi do a pre sen-
ci ar ato li bi di no so não es ta rá mais pe nal men te des-
pro te gi do, dado que o art. 214 (aten ta do vi o len to ao
pu dor) não pre vê essa hi pó te se e o art. 218, que a
pre vê, im põe o re fe ri do li mi te de ida de. Se gun do, fa ci-
li ta e tor na pre ci sa a ti pi fi ca ção pe nal da cor rup ção e
da me di a ção las ci va para os me no res de 14 anos.

As pes qui sas têm de mons tra do que é co mum e
fre qüen te os ru fiões ini ci a rem a cor rup ção de pes so-
as de 12 anos de ida de. Para ti pi fi car a con du ta des -
ses agen tes, ge ral men te se ape la para a pre sun ção
da vi o lên cia con ti da no art. 224, a, do Có di go Pe nal,
ape sar de a vi o lên cia não ser ele men to do tipo no art.
218. Além dis so, há o pro ble ma do dolo es pe cí fi co,
que, no caso ci ta do, é a ex plo ra ção ou co mer ci a li za-
ção se xu al, que não se har mo ni za com a real in ten-
ção da nor ma pres cri ti va da pre sun ção da vi o lên cia,
cuja ra i son d’être é a agres são à li ber da de se xu al do
in di ví duo. Assim, tem sido frá gil e for ça do o uso, pe -
ran te nos sos tri bu na is, da pre sun ção da vi o lên cia
quan do me nor de 14 anos é a ví ti ma da cor rup ção e
da me di a ção las ci va, pro ble ma que ago ra é cor ri gi do.

A se gun da al te ra ção im por tan te é tor nar pú bli ca
a ação pe nal quan do os cri mes con tra os cos tu mes
(con tra a li ber da de se xu al, da se du ção, da cor rup ção
de me no res e do rap to) fo rem pra ti ca dos por pa ren tes
ou pes so as mu i to pró xi mas, como um cu nha do ou o
com pa nhe i ro da mãe. Hoje, essa ação, em re gra, de -
pen de da ini ci a ti va do par ti cu lar. Só não o será quan -
do o cri me for co me ti do por pai, pa dras to, tu tor ou cu -

ra dor, ou quan do da vi o lên cia re sul tar le são cor po ral
gra ve ou mor te.

De acor do com pes qui sas re a li za das so bre o
tema, 41,6% dos ca sos de vi o lên cia se xu al são co me-
ti dos pelo pai e 20,6% pelo pa dras to. Os 37,8% res -
tan tes são dis tri bu í dos en tre os tios (13,9%), pri mos
(10,9%), ir mãos (3,8%), cu nha dos (3,8%), com pa-
nhe i ros da mãe (2,1%), avôs (1,7%), con cu nha dos
(0,4%), so bri nhos do pa dras to (0,4%) e ma dras tas
(0,4%). Nes tes ca sos, a re gra é a ação pri va da e,
como há vín cu los de fa mí lia com a ví ti ma, ge ral men te
vige o si lên cio. Há si tu a ções em que as au to ri da des
to mam co nhe ci men to da vi o lên cia, mas nada po dem
fa zer ao se de pa ra rem com a ne ga ti va dos pais em re -
pre sen tar con tra o abu sa dor, prin ci pal men te quan do
é um pa ren te. É um ín di ce mu i to alto para fi car na de -
pen dên cia da von ta de do par ti cu lar, em de tri men to da 
li ber da de se xu al da cri an ça vi ti mi za da.

Ou tra ino va ção é a cri mi na li za ção da con du ta
dos cli en tes do mer ca do da pros ti tu i ção, até hoje atí -
pi ca em nos so or de na men to pe nal. Além dis so, para
os ca sos es pe cí fi cos de co mer ci a li za ção ou ex plo ra-
ção se xu al, a pre sun ção da vi o lên cia pas sa rá a ser
apli ca da tam bém para as ví ti mas já ini ci a das e cor -
rom pi das, as qua is es tão hoje des pro te gi das pelo fato 
de nos sa ju ris pru dên cia exi gir o des co nhe ci men to e a 
in ge nu i da de para que a vi o lên cia seja pre su mi da e,
con se qüen te men te, a pena do agen te agra va da.

Não se per ce be que esse en ten di men to de nos -
sos tri bu na is ex clui da tu te la de nos sa lei pe nal as cri -
an ças e ado les cen tes que nas ce ram po bres, sem
res pal do fa mi li ar, sem ca ri nho, sem amor e sem dig ni-
da de, e que fo ram in tro du zi das num mer ca do per ver-
so por fal ta de es co lha. Assim, as al te ra ções em apre -
ço cons ti tu em ver da de i ro de ses tí mu lo à ex plo ra ção
se xu al de me no res.

O pre sen te pro je to ain da es ten de ao ado les cen-
te a pro i bi ção de vi a gem para fora da co mar ca onde
re si de sem au to ri za ção ju di ci al, quan do de sa com pa-
nha do dos pais ou res pon sá ve is. O dis po si ti vo atu al
só in clui cri an ças. To da via, o prin ci pal alvo dos ali ci a-
do res, que trans por tam as ví ti mas para ou tros lu ga-
res, fo men tan do in clu si ve o trá fi co de mu lhe res, é o
ado les cen te. Se gun do a Agên cia de No tí ci as dos Di -
re i tos da Infân cia (ANDI), 81,91% das de nún ci as de
ex plo ra ção se xu al se re fe rem a ví ti mas en tre 12 e 18
anos. Ape nas 12,64% re fe rem-se a cri an ças (me no-
res de 12 anos).

Por fim, o pro je to agra va a pena para os es ta be-
le ci men tos que hos pe da rem cri an ça ou ado les cen te
de sa com pa nha dos dos pais ou res pon sá ve is. A pe-
na li da de ad mi nis tra ti va hoje em vi gor é in su fi ci en te
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para de ses ti mu lar o co mér cio se xu al, cujo lu cro é cor -
ren te e ex pres si vo, com pen san do o ris co pre vis to no
atu al art. 250 do Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen-
te.

Obser va-se, por todo o ex pos to, que a pre sen te
pro pos ta hon ra o que dis põe o art. 227, § 4º, de nos sa
Cons ti tu i ção Fe de ral, que pres cre ve que “a lei pu ni rá
se ve ra men te o abu so, a vi o lên cia e a ex plo ra ção se-
xu al da cri an ça e do ado les cen te”. Além dis so, cons ti-
tui pas so fun da men tal para de ses ti mu lar o fo men to
des sa pra ga so ci al que afli ge nos so País.

Sala das Ses sões, 19 de maio de 2003. – Se na-
dor Edi son Lo bão.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SUBSECRETARIA DE ATA

DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i-
ção que lhe con fe re o art. 180 da Cons ti tu i ção, de cre-
ta a se guin te lei:

CÓDIGO PENAL

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

Cor rup ção de me no res
Art. 218. Cor rom per ou fa ci li tar a cor rup ção de

pes soa ma i or de qua tor ze e me nor de de zo i to anos,
com ela pra ti can do ato de li bi di na gem, ou in du zin do-a
a pra ti cá-lo ou pre sen ciá-lo:

Pena – re clu são de um a qua tro anos.
....................................................................................

Ação pe nal
Art. 225. Nos cri mes de fi ni dos nos ca pí tu los an -

te ri o res, so men te se pro ce de me di an te que i xa.
§ 1º Pro ce de-se, en tre tan to, me di an te ação pú -

bli ca:
I – se a ví ti ma ou seus pais não po dem pro ver às 

des pe sas do pro ces so, sem pri var-se de re cur sos in -
dis pen sá ve is à ma nu ten ção pró pria ou da fa mí lia;

II – se o cri me é co me ti do com abu so do pá trio
po der, ou da qua li da de de pa dras to, tu tor ou cu ra dor.

§ 2º No caso do n. I do pa rá gra fo an te ri or, a ação 
do Mi nis té rio Pú bli co de pen de de re pre sen ta ção.
....................................................................................

Art. 227. in du zir al guém a sa tis fa zer a las cí via de 
ou trem:

Pena – re clu são, de um a três anos.

§ 1º Se a ví ti ma é ma i or de qua tor ze e me nor de
de zo i to anos, ou se o agen te é seu as cen den te, des -
cen den te, ma ri do, ir mão, tu tor ou cu ra dor ou pes soa a 
que es te ja con fi a da para fins de edu ca ção, de tra ta-
men to ou de guar da:

Pena – re clu são, de dois a cin co anos.
§ 2º Se o cri me é co me ti do com em pre go de vi o-

lên cia, gra ve ame a ça ou fra u de:
Pena – re clu são, de dois a oito anos, além da

pena cor res pon den te à vi o lên cia.
§ 3º Se o cri me é co me ti do com o fim de lu cro,

apli ca-se tam bém mul ta, de um con to a dez con tos de 
réis.

....................................................................................
Art. 232. Nos cri mes de que tra ta este ca pí tu lo, é 

apli cá vel o dis pos to nos arts. 223 e 224.

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

For mas qua li fi ca das
Art. 223. Se da vi o lên cia re sul ta le são cor po ral

de na tu re za gra ve: Vide Lei nº 8.072, de 25-7-90
Pena – re clu são, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.

(Re da ção dada pela Lei nº 8.072, de 25-7-1990)
Pa rá gra fo úni co. Se do fato re sul ta a mor te:
Pena – re clu são, de 12 (doze) a 25 (vin te e Cin -

co) anos. (Re da ção dada pela Lei nº 8.072, de
25-7-1990)

Pre sun ção de vi o lên cia
Art. 224. Pre su me-se a vi o lên cia, se a ví ti ma:

Vide Lei nº 8.072, de 25-7-1990) 
a) não é ma i or de 14 (ca tor ze) anos;
b) é ali e na da ou dé bil men tal, e o agen te co nhe-

cia esta cir cuns tân cia;
c) não pode, por qual quer ou tra ca u sa, ofe re cer

re sis tên cia.

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

LEI Nº 8. 069 de 13 DE JULHO1990
(Lei Ordinária)

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA

Art. 83. Ne nhu ma cri an ça po de rá vi a jar para fora 
da co mar ca onde re si de, de sa com pa nha da dos pais
ou res pon sá vel, sem ex pres sa au to ri za ção ju di ci al.

§ 1º A au to ri za ção não será exi gi da quan do:
a) tra tar-se de co mar ca con tí gua à da re si dên cia

da cri an ça, se na mes ma uni da de da Fe de ra ção, ou
in clu í da na mes ma re gião me tro po li ta na;

b) a cri an ça es ti ver acom pa nha da:
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1º de as cen den te ou co la te ral ma i or, até o ter ce-
i ro grau, com pro va do do cu men tal men te o pa ren tes-
co;

2º de pes soa ma i or, ex pres sa men te au to ri za da
pelo pai, mãe ou res pon sá vel.

§ 2º A au to ri da de ju di ciá ria po de rá, a pe di do dos 
pais ou res pon sá vel, con ce der au to ri za ção vá li da por
dois anos.

....................................................................................
Art. 250. Hos pe dar cri an ça ou ado les cen te, de -

sa com pa nha do dos pais ou res pon sá vel ou sem au -
to ri za ção es cri ta des tes, ou da au to ri da de ju di ciá ria,
em ho tel, pen são, mo tel ou con gê ne re:

Pena – mul ta de dez a cin qüen ta sa lá ri os de re -
fe rên cia; em caso de re in ci dên cia, a au to ri da de ju di-
ciá ria po de rá de ter mi nar o fe cha men to do es ta be le ci-
men to por até quin ze dias.

....................................................................................
Art. 227. É de ver da fa mí lia, da so ci e da de e do

Esta do as se gu rar à cri an ça e ao ado les cen te, com
ab so lu ta pri o ri da de, o di re i to à vida, à sa ú de, à ali -
men ta ção, à edu ca ção, ao la zer, à pro fis si o na li za-
ção, à cul tu ra, à dig ni da de, ao res pe i to, à li ber da de
e à con vi vên cia fa mi li ar e co mu ni tá ria, além de co -
lo cá-los a sal vo de toda for ma de ne gli gên cia, dis -
cri mi na ção, ex plo ra ção, vi o lên cia, cru el da de e
opres são.

§ 1º O Esta do pro mo ve rá pro gra mas de as sis-
tên cia in te gral à sa ú de da cri an ça e do ado les cen te,
ad mi ti da a par ti ci pa ção de en ti da des não-go ver na-
men ta is e obe de cen do aos se guin tes pre ce i tos:

I – apli ca ção de per cen tu al dos re cur sos pú bli-
cos des ti na dos à sa ú de na as sis tên cia ma ter no-in fan-
til;

II – cri a ção de pro gra mas de pre ven ção e aten -
di men to es pe ci a li za do para os por ta do res de de fi-
ciên cia fí si ca, sen so ri al ou men tal, bem como de in te-
gra ção so ci al do ado les cen te por ta dor de de fi ciên cia,
me di an te o tre i na men to para o tra ba lho e a con vi vên-
cia, e a fa ci li ta ção do aces so aos bens e ser vi ços co -
le ti vos, com a eli mi na ção de pre con ce i tos e obs tá cu-
los ar qui te tô ni cos.

§ 2º A lei dis po rá so bre nor mas de cons tru ção
dos lo gra dou ros e dos edi fí ci os de uso pú bli co e de fa -
bri ca ção de ve í cu los de trans por te co le ti vo, a fim de
ga ran tir aces so ade qua do às pes so as por ta do ras de
de fi ciên cia.

§ 3º O di re i to a pro te ção es pe ci al abran ge rá os
se guin tes as pec tos:

I – ida de mí ni ma de qua tor ze anos para ad mis-
são ao tra ba lho, ob ser va do o dis pos to no art. 7º,
XXXIII;

II – ga ran tia de di re i tos pre vi den ciá ri os e tra ba-
lhis tas;

III – ga ran tia de aces so do tra ba lha dor ado les-
cen te à es co la;

IV – ga ran tia de ple no e for mal co nhe ci men to
da atri bu i ção de ato in fra ci o nal, igual da de na re la-
ção pro ces su al e de fe sa téc ni ca por pro fis si o nal ha -
bi li ta do, se gun do dis pu ser a le gis la ção tu te lar es pe-
cí fi ca;

V – obe diên cia aos prin cí pi os de bre vi da de, ex -
cep ci o na li da de e res pe i to à con di ção pe cu li ar de pes -
soa em de sen vol vi men to, quan do da apli ca ção de
qual quer me di da pri va ti va da li ber da de;

VI – es tí mu lo do po der pú bli co, por meio de as -
sis tên cia ju rí di ca, in cen ti vos fis ca is e sub sí di os, nos
ter mos da lei, ao aco lhi men to, sob a for ma de guar da,
de cri an ça ou ado les cen te ór fão ou aban do na do;

VII – pro gra mas de pre ven ção e aten di men to
es pe ci a li za do à cri an ça e ao ado les cen te de pen den te
de en tor pe cen tes e dro gas afins.

§ 4º A lei pu ni rá se ve ra men te o abu so, a vi o lên cia
e a ex plo ra ção se xu al da cri an ça e do ado les cen te.

§ 5º A ado ção será as sis ti da pelo po der pú bli co,
na for ma da lei, que es ta be le ce rá ca sos e con di ções
de sua efe ti va ção por par te de es tran ge i ros.

§ 6º Os fi lhos, ha vi dos ou não da re la ção do ca -
sa men to, ou por ado ção, te rão os mes mos di re i tos e
qua li fi ca ções, pro i bi das qua is quer de sig na ções dis-
cri mi na tó ri as re la ti vas à fi li a ção.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 193, DE 2003

Acres cen ta pa rá gra fo ao art. 166 e
al te ra a re da ção dos arts. 167 e 193, da
Con so li da ção das Leis do Tra ba lho, apro -
va da pelo De cre to-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, que dis põe so bre as me di-
das de se gu ran ça e de pro te ção in di vi du-
al con tra os ris cos de aci den tes do tra ba-
lho, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 166 da Con so li da ção das Leis do

Tra ba lho, apro va da pelo De cre to-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, pas sa a vi go rar acres ci do do se-
guin te pa rá gra fo úni co:
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“Art. 166.. ..............................................
Pa rá gra fo úni co. Enqua dram-se no dis -

pos to des te ar ti go os ve í cu los mo to ri za dos,
in clu si ve mo to ci cle tas, mo to ne tas e ci clo mo-
to res, pró pri os da em pre sa ou ce di dos pelo
em pre ga do, uti li za dos para a exe cu ção de
ser vi ços ex ter nos no trân si to das vias pú bli-
cas.

Art. 2º Os arts. 167 e 193 da Con so li da ção da
Leis do Tra ba lho, apro va da pelo De cre to-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, pas sam a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 167. Os ti pos ou mo de los de equi -
pa men tos e das rou pas de pro te ção cor po-
ral, in clu si ve ba ga ge i ros e ou tros aces só ri os
com pa tí ve is com as car gas trans por ta das,
de ve rão cons tar das nor mas re gu la men ta-
do ras re fe ri das no in ci so I do art. 155 e, con -
for me o caso, só po de rão ser pos tos à ven -
da ou uti li za dos com a in di ca ção do Cer ti fi-
ca do de Apro va ção do Mi nis té rio do Tra ba-
lho.”

..............................................................
“Art. 193. São con si de ra das ati vi da des

pe ri go sas, na for ma de re gu la men ta ção
apro va da pelo Mi nis té rio do Tra ba lho, aque -
las que, por sua na tu re za ou mé to dos de
tra ba lho, im pli quem em per ma nen te con ta to
com in fla má ve is e ex plo si vos ou em que in -
cor ram fre qüen tes ris cos de le sões cor po ra-
is ou de mor te.

Art. 3º O art. 244 da Lei nº 9.503, de 23 de se -
tem bro de 1997, que ins ti tui o Có di go de Trân si to
Bra si le i ro, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te in-
ci so IX:

“Art. 244. ...............................................
IX – trans por tan do car gas ou mer ca-

do ri as de ter ce i ros acon di ci o na das em mo-
chi las, ma lo tes, ca i xas ou si mi la res pre sas
ao cor po do con du tor.

Art. 4º Cabe ao Mi nis té rio do Tra ba lho, em re -
gu la men to a esta lei, pro ce der à in clu são dos ser vi-
ços a que se re fe re o pa rá gra fo úni co do art. 166 da
Con so li da ção das Leis do Tra ba lho, apro va da pelo
De cre to-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1946, en tre
as ati vi da des com pre en di das nas dis po si ções do
art. 193.

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

Jus ti fi ca ção

Re la tó rio pre pa ra do pelo Cor po de Bom be i ros
do Esta do de São Pa u lo apon ta alar man te es ta tís ti ca
dos aci den tes fa ta is ou de que re sul tam le sões cor po-
ra is de toda sor te ocor ri dos nos úl ti mos cin co anos,
no trân si to das vias pú bli cas, tan to na re gião me tro po-
li ta na do es ta do como nos mu ni cí pi os do in te ri or, en -
vol ven do mo to ci cle tas e ve í cu los si mi la res, des ta ca-
da men te com os mo to ci clis tas co nhe ci dos como
moto-boys. Fo ram nada me nos que 1.060 mor tes e,
por in crí vel que pa re ça, 116.683 aci den ta dos, o que
dá uma mé dia de 200 aci den tes fa ta is por ano, ou
mais de um a cada dois dias, e cer ca de 23.300, tam -
bém por ano, em bo ra sem mor tes, mas cer ta men te
ca u sa do res de le sões cor po ra is de todo tipo ou gra vi-
da de.

É ine gá vel, até por ser con sen su al, prin ci pal-
men te por par te dos mo to ris tas ama do res ou pro fis si-
o na is, que essa nova ca te go ria de tra ba lha do res, mu -
i to em bo ra usuá ri os de mo to ci cle tas de ba i xa po tên-
cia, pro ce dem de modo im pru den te, pon do em ris co
sua in te gri da de fí si ca, ou de ter ce i ros, no trân si to con -
ges ti o na do das gran des ci da des, de sa ten den do, o
mais das ve zes, as re gras mais ele men ta res de se gu-
ran ça, tudo para aten der a uma vo lu mo sa e es tres-
san te ro ti na de tra ba lho.

Ocor re, no en tan to, que as va ri a das in fra ções
do Có di go Na ci o nal de Trân si to por eles co me ti das,
como as pre vis tas no seu art. 244, já têm o tra ta men to
ade qua do na for ma de pe na li da des que vão des de as 
mul tas, al gu mas de pe sa do va lor, até à pró pria cas sa-
ção da li cen ça para pi lo tar tais mo tos. Se por esse as -
pec to, diga-se, me ra men te ad mi nis tra ti vo, já há um
dis ci pli na men to le gal, de ou tra par te, quan to às me di-
das de pro te ção à sa ú de, ao bem-es tar, à in co lu mi da-
de fí si ca, à pro te ção des sa ca te go ria, ain da es tão a
de se jar, em bo ra, por prin cí pio cons ti tu ci o nal, a ado-
ção de tais me di das seja “um de ver” do Esta do.

Não há dú vi da de que o tex to dos atu a is ar ti gos
166 e 167 da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho, que
tra tam da se gu ran ça e pro te ção in di vi du al do tra ba-
lha dor, in se ri dos que es tão no Ca pí tu lo da Se gu ran ça
e da Me di ci na do Tra ba lho, po de ri am aten der, em ter -
mos ge né ri cos, aos ob je ti vos do pre sen te pro je to. No
en tan to, ta ma nha é a gra vi da de do pro ble ma, essa
sé rie in ter mi ná vel de aci den tes que tem ce i fa do tan -
tas vi das, prin ci pal men te de jo vens, que en ten do tor -
nar-se ne ces sá rio uma nor ma le gal es pe cí fi ca, mais
in ci si va, pelo me nos, quan to aos moto-boys em pre-
ga dos de em pre sas; pre ten de-se, as sim, que es tas fi -
quem obri ga das a ga ran tir-lhes ade qua das con di-
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ções de tra ba lho, seja for ne cen do mo tos em per fe i to
es ta do de fun ci o na men to e com to dos os equi pa men-
tos de se gu ran ça pre vis tos no Có di go Na ci o nal de
Trân si to, além de ba ga ge i ro com pa tí vel com o ve í cu lo
e a car ga trans por ta da, como tam bém, as se gu-
rar-lhes o uso de rou pas pró pri as de pro te ção cor po-
ral, como se jam as acol cho a das ou re ves ti das de ma -
te ri al re sis ten te a que das e abra são.

Por ou tra pro po si ção de ob je ti vo se me lhan te,
es tou su ge rin do a equi pa ra ção des ses men sa ge i ros
ou moto-boys ao “trans por ta dor ro do viá rio au tô no-
mo”, para os ca sos em que não haja re la ção em pre-
ga tí cia, ou seja, em que o ser vi ço seja exe cu ta do por
pro fis si o na is au tô no mos e te nham ve í cu lo pró prio.

Sala das Ses sões, 19 de maio de 2003. _ Se na-
dor Mar ce lo Cri vel la.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

....................................................................................
Art. 166. A em pre sa é obri ga da a for ne cer aos

em pre ga dos, gra tu i ta men te, equi pa men to de pro te-
ção in di vi du al1 ade qua do ao ris co e em per fe i to es ta-
do de con ser va ção e fun ci o na men to, sem pre que as
me di das de or dem ge ral não ofe re çam com ple ta pro -
te ção con tra os ris cos de aci den tes2 e da nos à sa ú de
dos em pre ga dos.

Art. 167. O equi pa men to de pro te ção só po de rá
ser pos to à ven da ou uti li za do com a in di ca ção do
Cer ti fi ca do de Apro va ção do Mi nis té rio do Tra ba lho.

Art. 193. São con si de ra das ati vi da des ou ope ra-
ções pe ri go sas1, na for ma da re gu la men ta ção apro -
va da pelo Mi nis té rio do Tra ba lho, aque las que, por
sua na tu re za ou mé to dos de tra ba lho, im pli quem o
con ta to per ma nen te com in fla má ve is ou ex plo si vos
em con di ções de ris co acen tu a do.

§ 1º O tra ba lho em con di ções de pe ri cu lo si da de
as se gu ra ao em pre ga do um adi ci o nal de 30% (trin ta
por cen to) so bre o sa lá rio sem os acrés ci mos re sul-
tan tes de gra ti fi ca ções, prê mi os ou par ti ci pa ções nos
lu cros da em pre sa.

§ 2º O em pre ga do po de rá op tar pelo adi ci o nal
de in sa lu bri da de que por ven tu ra lhe seja de vi do.

1. Pe ri cu lo si da de
Diz a Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988:
Art. 7º São di re i tos dos tra ba lha do res, além de

ou tros...

XXIII – adi ci o nal de re mu ne ra ção para as ati vi-
da des pe no sas, in sa lu bres ou pe ri go sas, na for ma da
lei.

Ti pi fi ca ção le gal de pe ri cu lo si da de. Infla má ve is,
ex plo si vos e ele tri ci da de são as úni cas fon tes ju ri di-
ca men te re co nhe ci das como pro du to ras de pe ri cu lo-
si da de com efe i tos re mu ne ra tó ri os tra ba lhis tas. As
leis exis ten tes trans fe rem toda apli ca bi li da de à re gu-
la men ta ção mi nis te ri al. Sen do essa re gu la men ta ção
a fon te ge ra do ra, ine xis te di re i to ad qui ri do a con ti nu ar
re ce ben do adi ci o na is de si tu a ções de tra ba lho que
não mais se con si de ram in sa lu bres ou pe ri go sas; o
di re i to ad qui ri do exis te para as épo cas em que a nor -
ma re gu la men ta do ra vi geu, mes mo que não ti ves se
sido re co nhe ci da

LEI Nº 9.503 , DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

....................................................................................
Art. 244. Con du zir mo to ci cle ta, mo to ne ta e ci clo-

mo tor:
I – sem usar ca pa ce te de se gu ran ça com vi se i ra

ou ócu los de pro te ção e ves tuá rio de acor do com as
nor mas e es pe ci fi ca ções apro va das pelo Con tran;

II – trans por tan do pas sa ge i ro sem o ca pa ce te
de se gu ran ça, na for ma es ta be le ci da no in ci so an te ri-
or, ou fora do as sen to su ple men tar co lo ca do atrás do
con du tor ou em car ro la te ral:

III – fa zen do ma la ba ris mo ou equi li bran do-se
ape nas em uma roda:

IV – com os fa róis apa ga dos:
V – trans por tan do cri an ça me nor de sete anos

ou que não te nha, nas cir cuns tân ci as, con di ções de
cu i dar de sua pró pria se gu ran ça:

Infra ção – gra vís si ma:
Pe na li da de – mul ta e sus pen são do di re i to de di -

ri gir;
Me di da ad mi nis tra ti va – Re co lhi men to do do cu-

men to de ha bi li ta ção:
VI – re bo can do ou tro ve í cu lo:
VII – sem se gu rar o gui dom com am bas as

mãos, sal vo even tu al men te para in di ca ção de ma no-
bras:

VIII – trans por tan do car ga in com pa tí vel com
suas es pe ci fi ca ções:

Infra ção – mé dia:
Pe na li da de – mul ta.
§ 1º Para ci clos, apli ca-se o dis pos to nos in ci sos

III, VII e VIII, além de:
a) con du zir pas sa ge i ro fora da ga ru pa ou do as -

sen to
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es pe ci al a ele des ti na do;
b) tran si tar em vias de trân si to rá pi do ou ro do vi-

as, sal vo onde hou ver acos ta men to ou fa i xas de ro la-
men to pró pri as:

c) trans por tar cri an ças que não te nham, nas cir -
cuns tân ci as, con di ções de cu i dar de sua pró pria se -
gu ran ça.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
De ci são Ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Os pro je-
tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis-
sões com pe ten tes.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mão San ta.

É lido o se guin te

Of. nº CE/018/2003.

Bra sí lia, 23 de abril 2003

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

são apro vou, em ca rá ter ter mi na ti vo, na re u nião re a li-
za da nºs: dia 22 de abril de 2003, os Pro je tos de De-
cre tos Le gis la ti vos de nºs: 318, 485, 589, 619, 632,
633, 641, 642, 647, 668,  674, 689, 696, 699, 712,
713, 721, 725, 748, 757, 762 de 2002 e 005 e 030 de
2003.

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

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O ex pe di-
en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Esgo-
tou-se, na úl ti ma sex ta-fe i ra, o pra zo pre vis to no art.
91, § 3º, do Re gi men to Inter no, sem que te nha sido
in ter pos to re cur so no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple -
ná rio, das se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 318, de
2002 (nº 986/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Fun da ção de Assis tên cia
à Ca rên cia So ci al a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ro sá rio, Esta do do Ma ra-
nhão;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 589, de
2002 (nº 1.348/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Con tor no a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Ca pim Gros so, Esta do da Ba -
hia;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 619, de
2002 (nº 1.721/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Adescs – Asso ci a ção
de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al de Cân di do
Sa les a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Cân di do Sa les, Esta do da Ba hia;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 641, de
2002 (nº 2.061/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra Boa No tí cia a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Du que Ba ce lar, Esta do do Ma ra nhão;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 642, de
2002 (nº 2.131/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria e Cul tu ral de Iati a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Iati, Esta do de Per nam-
bu co;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 647, de
2002 (nº 1.739/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Fe i ra Nova a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Fe i ra Nova, Esta do de Per nam bu co;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 668, de
2002 (nº 1.779/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção de De -
sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Xi que-Xi que a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Xi que-Xi que, Esta do da Ba hia;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 674, de
2002 (nº 1.786/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Casa da
Cul tu ra de Bom Jar dim a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Bom Jar dim, Esta do
de Per nam bu co;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 689, de
2002 (nº 1.813/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Rá dio
Co mu ni tá ria Pi o ne i ra de Lon dri na a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Lon dri na,
Esta do do Pa ra ná;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 696, de
2002 (nº 1.827/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a So ci e da de de Ampa -
ro e Edu ca ção à Infân cia de Cruz a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cruz, Esta -
do do Ce a rá;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 699, de
2002 (nº 1.830/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
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tá ria Cul tu ral e Artís ti ca Fo lha do Bo que i rão a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 712, de
2002 (nº 1.870/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Mo vi-
men to Co mu ni tá rio Rá dio Re gi o nal Ita ma ra cá FM a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Ipa us su, Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 713, de
2002 (nº 1.871/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Fun da ção Pró-De-
sen vol vi men to do Ca ri ri – Jú lia Le i te de Luna a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Mi la gres, Esta do do Ce a rá; e

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 725, de
2002 (nº 1.901/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria e Cul tu ral para o Pro gres so de Ita re ma – ACCPI
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Ita re ma, Esta do do Ce a rá.

Ten do sido apro va dos ter mi na ti va men te pela
Co mis são de Edu ca ção, as ma té ri as vão  à pro mul ga-
ção.

Será fe i ta a co mu ni ca ção à Câ ma ra dos De pu-
ta dos.

São os se guin tes so pro je tos apro va-
dos

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 318, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a
Fundação de Assistência à Carência
Social a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ro sá rio, Esta-
do do Ma ra nhão.

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

ta ria nº 635, de 5 de ou tu bro de 2000, que au to ri za a
Fun da ção de Assis tên cia à Ca rên cia So ci al, a exe cu-
tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de
de Ro sá rio, Esta do do Ma ra nhão.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 22 de abril de 2003. – Se -
na dor Osmar Dias, Pre si den te – Edi son Lo bão,
Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 589, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Co mu ni tá ria Con tor no a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Ca pim Gros so, Esta do da Ba hia.

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

ta ria nº 748, de 12 de de zem bro de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Con tor no, a exe cu tar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Ca pim
Gros so, Esta do da Ba hia.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 22 de abril de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Pa pa léo Paes, Re la-
tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 619, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a
ADESCS – Asso ci a ção de De sen vol vi-
men to Eco nô mi co e So ci al de Cân di do
Sa les, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Cân di do Sa les,
Esta do da Ba hia.

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 740, de 12 de de zem bro de 2000, a ADESCS
– Asso ci a ção de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci-
al de Cân di do Sa les, a exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i ro de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Cân di do Sa les,
Esta do da Ba hia.

Art.2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 22 de abril de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Re gi nal do Du ar te,
,Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 641, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul -
tu ra, Boa No tí cia a exe cu tar ser vi ço de
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ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Du que Ba ce lar, Esta do do Ma ra nhão.

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

ta ria nº 719, de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu-
ra, Boa No tí cia, a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na ci da de de Du que Ba ce lar, Esta do do
Ma ra nhão.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 22 de abril de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Edson Lo bão, Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 642, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Iati a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria ci da de de Iati, Esta do de Per nam bu co.

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

ta ria nº 94, de 29 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Iati, a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Iati, 
Esta do de Per nam bu co.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 22 de abril de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – José Jor ge, Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 647, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul -
tu ra de Fe i ra Nova a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Fe i ra Nova, Esta do de Per nam bu co.

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

ta ria nº 312, de 25 de maio de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de Fe i ra Nova, a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são

co mu ni tá ria, na ci da de de Fe i ra Nova, Esta do de Per -
nam bu co.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 22 de abril de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – José Jor ge, Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 668, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a
Associação de Desenvolvimento
Comunitário de Xique-Xique a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Xi que-Xi que, Esta do da Ba hia.

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

ta ria nº 296, de 21 de ju nho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Xi -
que-Xi que, a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria, na ci da de Xi que-Xi que, Esta do da Ba hia.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, de abril de 2003. – Se na dor
Osmar Dias , Pre si den te – Sér gio Gu er ra, Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 674, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Casa da Cul tu ra de Bom Jar dim a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de e Bom Jar dim, Esta do de
Per nam bu co.

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

ta ria nº 347, de 17 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Casa da Cul tu ra de Bom Jar dim, a exe cu-
tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de
de Bom Jar dim, Esta do de Per nam bu co

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são 22 de abril de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Sér gio Gu er ra, Re -
la tor.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 689, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Rá dio Co mu ni tá ria Pi o ne i ra de Lon -
dri na a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Lon dri na, Esta -
do do Pa ra ná.

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

ria nº 594, de 11 de ou tu bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Pi o ne i ra de Lon dri na,
a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
ci da de de Lon dri na, Esta do do Pa ra ná.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 22 de abril de 2003. – Ju vên-
cio Da Fon se ca, Pre si den te even tu al – Osmar Dias,
Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 696, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a So ci e-
da de de Ampa ro e Edu ca ção à Infân cia
de Cruz a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Cruz, Esta -
do do Ce a rá.

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

ta ria nº 731, de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a So ci e da de de Ampa ro e Edu ca ção à Infân cia de
Cruz a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, na ci da de de Cruz, Esta do do Ce a rá.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 22 de abril de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Pa trí cia Sa bo ya Go mes, Re la to ra.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 699, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Artís ti ca Fo -
lha do Bo que i rão a exe cu tar ser vi ço de

ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná.

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

ria nº 768, de 6 de de zem bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Artís ti ca Fo lha do
Bo que i rão a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria, na ci da de de Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 22 de abril de 2003. – Ju vên-
cio da Fon se ca, Pre si den te even tu al – Osmar Dias,
Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 712, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Re-
gi o nal Ita ma ra cá FM a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Ipa us su, Esta do de São Pa u lo.

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

ta ria nº 609, de 24 de ou tu bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Re gi o nal
Ita ma ra cá FM a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na ci da de de Ipa us su, Esta do de São
Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 22 de abril de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Re gi nal do Du ar te, Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO N° 713, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Fun da-
ção Pró- De sen vol vi men to do Ca ri rí – Jú-
lia Le i te de Luna a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Mi la gres, Esta do do Ce a rá.

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

ta ria nº 651, de 25 de ou tu bro de 2001, que au to ri za a
Fun da ção Pró-De sen vol vi men to do Ca ri rí – Jú lia Le i-
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te de Luna, a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria, na ci da de de Mi la gres, Esta do do Ce a rá.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 22 de abril de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te; Re gi nal do Du ar te, Re -
la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 725, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção

Co mu ni tá ria e Cul tu ral para o Pro-
gres so de Ita re ma – ACCPI a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ita re ma, Esta do do Ce a rá.

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

ta ria nº 613, de 24 de ou tu bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral para o Pro gres so
de Ita re ma – ACCPI, a exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Ita re ma, Esta do do
Ce a rá.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 22 de abril de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias , Pre si den te; Pa tri cia Sa bo ya Go-
mes, Re la to ra.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Esgo-
tou-se, na úl ti ma sex ta-fe i ra, o pra zo pre vis to no art.
91, § 3º, do Re gi men to Inter no, sem que te nha sido
in ter pos to re cur so no sen ti do da apre ci a ção, pelo
Ple ná rio, do Pro je to de Lei do Se na do nº 66, de
2002, de au to ria do Se na dor Mo re i ra Men des, que
al te ra o De cre to-Lei nº 204, de 27 de fe ve re i ro de
1967, que “dis põe so bre a ex plo ra ção de lo te ri as e
dá ou tras pro vi dên ci as”, e ou tros di plo mas le ga is,
para as se gu rar aos apos ta do res e par ti ci pan tes de
lo te ri as, bin gos e sor te i os in for ma ção pré via so bre
as pro ba bi li da des de su ces so.

Ten do sido apro va da em apre ci a ção ter mi na ti va
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, a ma té ria
vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si-
dên cia re ce beu o Ofí cio nº 18, de 2003, da Co mis são
de Edu ca ção, co mu ni can do a apro va ção em ca rá ter
ter mi na ti vo dos Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs

485, 632, 721, 748, 757 e 762, de 2002; 5 e 30, de
2003.

Nos ter mos do art. 91, § 3º, do Re gi men to Inter -
no, com bi na do com o Pa re cer nº 34, de 2003, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, apro va-
do pelo Ple ná rio em 25 de mar ço de 2003, fica aber to
o pra zo de cin co dias úte is para in ter po si ção de re cur-
so, por um dé ci mo da com po si ção da Casa, para que
as ma té ri as se jam apre ci a das pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que a Me di da Pro vi só-
ria nº 119, de 2003 , que “Abre cré di to ex tra or di ná rio,
em fa vor do Mi nis té rio dos Trans por tes, no va lor de
R$89.128.000,00 (oi ten ta e nove mi lhões, cen to e vin -
te e oito mil re a is), para os fins que es pe ci fi ca”, será
en ca mi nha da, nos ter mos do § 6º do art. 2º da Re so-
lu ção nº 1, de 2002-CN, à Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, após o tér mi no
do pra zo para re ce bi men to de emen das.

Fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio de tra -
mi ta ção:

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – V. Exª tem
a pa la vra pela or dem.
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O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Eu gos -
ta ria, de acor do com o Re gi men to Inter no, ins cre-
ver-me para fa zer uma co mu ni ca ção ina diá vel, de in -
te res se par ti dá rio.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Será con -
ce di da a pa la vra a V. Exª no mo men to ade qua do.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra ao Sr. José Jor ge.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
SENADOR JOSÉ JORGE, QUE, RETIRADO
PELO ORADOR PARA REVISÃO, SERÁ
PUBLICADO OPORTUNAMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con for me
re gra que vem sen do ado ta da pela Mesa, en tre os
ora do res ins cri tos, in ter ca la re mos os Se na do res que
pe di ram a pa la vra para uma co mu ni ca ção ina diá vel.
(Pa u sa.)

O Se na dor Le o nel Pa van pede o adi a men to da
sua fala. 

Então, de ime di a to, con ce do a pa la vra ao Se na-
dor Mão San ta.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Se na dor Pa u lo Paim; Srªs e Srs. Se na do res,
bra si le i ros aqui pre sen tes e te les pec ta do res da TV
Se na do, Sua Exce lên cia, o Pre si den te da Re pú bli ca,
está hoje no Ma ra nhão. E, com todo o res pe i to, eu,
que sou fi lho de ma ra nhen se, vou fa lar aqui da fome
com ba ti da pelo Pre si den te da Re pú bli ca, ten do ini ci a-
do esse pro gra ma por ci da des do Pi a uí – Gu a ri ba e
Aca uã –, um ver da de i ro mar ke ting da ge ne ro si da de
des se Go ver no. Mas que ro di zer que o Pi a uí é mu i to
mais.

Sua Exce lên cia, o nos so Pre si den te da Re pú bli-
ca, vi si ta a ci da de de Bal sas, no Ma ra nhão, para ver o
pólo de de sen vol vi men to da plan ta ção de soja. O
Pi a uí, Sr. Pre si den te Pa u lo Paim, não é pro ble ma,
não é so men te Gu a ri ba, de cuja gen te nos hon ra mos,
que plan ta fe i jão e teve uma co lhe i ta ma ra vi lho sa.
Enten do ser o Pi a uí a so lu ção para a fome que o Pre -
si den te Lula quer de be lar, para a fome do Nor des te e
do mun do.

De re pen te, a tec no lo gia nos leva a ex plo rar o
cer ra do. Explo ra ram os cer ra dos bra si le i ros. E há me -
nos de 100 mi lhões de hec ta res de cer ra do: no Mato
Gros so – can ta do e de can ta do pe las Li de ran ças, com 
uma pro du ção de grãos ex tra or di ná ria – na Ba hia, em 
Go iás, no To can tins, no Ma ra nhão. O úl ti mo a ser des -
co ber to foi o cer ra do pi a u i en se. São 11 mi lhões de

hec ta res do to tal de cer ra do do Bra sil, que é 86,7 mi -
lhões.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, go ver-
nan do o Esta do do Pi a uí em 1995, fui a São Pa u lo,
Se na dor Gil ber to Mes tri nho – cujo nome peço per -
mis são de mu dar para “Mes trão”, pela gran de za que
trou xe ao Ama zo nas e ao mun do po lí ti co com sua ex -
pe riên cia. Fui à as so ci a ção dos cri a do res e pro du to-
res de São Pa u lo, e eles mar ca ram uma vi a gem ao
Pi a uí para co nhe cer o cer ra do. Che gan do na ca pi tal,
Te re si na, eu os em bar quei, e eles vi a ja ram para o in -
te ri or. Caro Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos,
quan do eles vol ta ram, ofe re ci-lhes um al mo ço. E mi -
nha for ma ção é ur ba na; sou mé di co ci rur gião, mi nha
fa mí lia não tem vi vên cia ru ral. Pois bem, 13 em pre sá-
ri os de São Pa u lo, da so ci e da de de pro du ção de agri -
cul tu ra pa u lis ta, dis se ram-me, du ran te o al mo ço, que
aque le era o me lhor cer ra do. Dis se ram tam bém que
co nhe ci am os cer ra dos do To can tins, do Ma ra nhão,
da Ba hia, to dos, mas ha vi am con si de ra do o do Pi a uí
o me lhor, por ser uma pla ní cie. A to po gra fia do ter re no
é pre do mi nan te men te pla na. Hoje, quan do se vi su a li-
zam as plan ta ções de soja no Esta do, a im pres são
que se tem é de que são mi lha res de cam pos de fu te-
bol como o do Ma ra ca nã: uma ex ten sa pla ní cie.

Então, co me ça ram os in ves ti men tos. E por que
não vo tei no José Ser ra? Em pri me i ro lu gar, por ca u-
sa de uma des ti na ção. Con se gui le var to dos os Se na-
do res e De pu ta dos a uma re u nião com José Ser ra,
en tão Mi nis tro do Pla ne ja men to, com ex ce ção do
“Se na dor ame ri ca no” que o povo cas sou. Apre sen ta-
mos um pro je to de ele tri fi ca ção des se cer ra do, Se na-
dor Gil ber to Mes tri nho, cujo in ves ti men to era de cer ca
de R$13 mi lhões, na que le tem po da pa ri da de do dó -
lar em re la ção ao real. E o Mi nis tro do Pla ne ja men to
ne gou os re cur sos, di an te de toda a Ban ca da, do Go -
ver na dor e de um ami go ín ti mo que ele ti nha, o Dr. Pa -
u lo Sil va, fi lho de Alber to Sil va, ale gan do que o Pi a uí
es ta va en di vi da do.

Con tu do, sou um ho mem do Pi a uí, e nós não
cos tu ma mos de sis tir de nos sos ob je ti vos. Assim,
Deus me per mi tiu que hou ves se uma re u nião da Su -
de ne em que es ta ria pre sen te o en tão Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so. Sr. Pre si den te, Se na dor
Edu ar do Si que i ra Cam pos, essa re u nião com o Pre si-
den te ocor reu no co me ço do Go ver no. Hou ve re a ções
ao Pre si den te da Pe tro bras, em uma gre ve in ci pi en te.
No ple ná rio, ins ta lou-se uma bal búr dia fe i ta pe los gre -
vis tas. O Pre si den te fa zia par te da re u nião. A bu ro cra-
cia anun ci ou uma obra des sas fe i tas por téc ni cos, Se -
na dor Mes tri nho, e, para o Pi a uí, so men te ha via açu -
des, sen do que o Pi a uí é o Esta do do Nor des te que
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pos sui mais água. São 19 rios, sen do 6 pe re nes. E
cito al guns de les: o rio Par na í ba, o se gun do, tem
1.458 qui lô me tros; o rio Gur guéia, com pa rá vel ao
Nilo; os rios Uru çuí Pre to, Uru çuí Ver me lho, Lon gá,
Poti e ou tros que não são pe re nes. Há 100 la go as e
de ze nas de açu des. É o ma i or len çol freá ti co – água
sub ter râ nea. Há pon tos em que jor ra água de 40 me -
tros de al tu ra, como Poço Vi o le ta, em Cris ti no Cas tro.

Então, os pro je tos eram de água e de açu de. E o 
Pre si den te da Re pú bli ca já es ta va no dis cur so, quan -
do re sol vi in ter cep tá-lo. Lem bro-me de que era Mi nis-
tro o Sr. Cí ce ro Lu ce na, e eu per gun tei a ele como se
bu zi na va. Ele me en si nou, e eu bu zi nei. Foi de vi do a
uma cam pa i nha, Se na dor Mes tri nho, que vi o Pre si-
den te Fer nan do Hen ri que Car do so aper re a do. No
meio do dis cur so, a cam pa i nha soou. Sua Exce lên cia
es ta va pre o cu pa do com as ma ni fes ta ções dos gre vis-
tas, que ame a ça vam in va dir o ple ná rio da Su de ne,
ape sar da in ten sa pro te ção exis ten te. Sua Exce lên cia
fi cou olhan do para o lado até per ce ber que es ta va
pre sen te o Go ver na dor do Pi a uí, a quem dis se: “Mão
San ta, já que V. Exª que brou o pro to co lo, fale, diga o
quer”. Então, na que le ins tan te, o Pi a uí res sus ci tou.
Deus me deu a co ra gem de di zer: “Se nhor Pre si den-
te, te mos os mes mo di re i tos. So mos fi lhos dos vo tos.
Vos sa Exce lên cia re pre sen ta o Bra sil e o Pi a uí, que
não quer nada do que está sen do pro gra ma do pe los
téc ni cos. Vos sa Exce lên cia aca ba de fa lar em Jus ce li-
no Ku bits chek, fon te de ins pi ra ção da Su de ne, e que -
ro lem brar que Jus ce li no, quan do ad mi nis trou a Pre -
fe i tu ra de Belo Ho ri zon te, o Esta do de Mi nas Ge ra is e
o Bra sil, fa la va no bi nô mio ener gia e trans por te. Sei
do que o Pi a uí pre ci sa. Esta mos para mor rer afo ga-
dos – água tem bas tan te. Qu e re mos ener gia e trans -
por te”.

Aque le pe di do que eu ti nha ins tru men ta li za do e
que José Ser ra, na sua in sen si bi li da de, no seu de sa-
mor ao Nor des te, ti nha ne ga do, fi-lo pu bli ca men te.
Nes sa pers pec ti va, eu que ria a ener gia do cer ra do, e
o Pre si den te da Re pú bli ca, de cho fre, di an te da que la
pla téia, com pro me teu-se a fazê-lo. E o cer ra do, en tão,
foi ele tri fi ca do por essa so li ci ta ção, por sen si bi li da de
do Pre si den te da Re pú bli ca Fer nan do Hen ri que Car -
do so. Foi, en tão, cons tru í da uma li nha-tron co, que
abran ge a re gião do cer ra do, no meio das ci da des de
São João, Can to do Bu ri ti e Eli seu Mar tins, per fa zen-
do 230 qui lo watt, po den do-se es pra i ar para 138 qui lo-
watt e 69 qui lo watt para o res tan te.

Em 1994, o cer ra do pi a u i en se co lhia dez mil to -
ne la das de soja. Se na dor Gil ber to Mes tri nho; hoje,
nos apro xi ma mos de 400 mil to ne la das. O Pre si den te
da Re pú bli ca foi a Bal sas, um pólo nor des ti no de que

nos or gu lha mos cuja pro du ção pas sou de 400 to ne la-
das para 900 to ne la das. Nes tes úl ti mos anos, em que
go ver na mos o Pi a uí, a pro du ção sal tou de dez mil to -
ne la das para 400 mil to ne la das, de tal ma ne i ra que,
de po is de bus car mos a Car gill, na Ho lan da, com Mr.
Henk, de po is de pro cu rar mos o ce a ren se Mo i nho
Dias Bran co, con se gui mos a Ce val, da ci da de de
Gas par, San ta Ca ta ri na, Esta do do Se na dor Le o nel
Pa van. Em meio às tran sa ções, a Ce val foi ad qui ri da
por uma mul ti na ci o nal, a Bun ge, que só ins ta la uma
usi na de be ne fi ci a men to da soja quan do a pro du ção
é su pe ri or de 300 mil to ne la das.

Então, US$400 mi lhões es tão ins ta la dos, e
vai-se ina u gu rar em agos to essa gran de in dús tria de
be ne fi ci a men to da soja, para mar ga ri na, óleo, le i te e
to dos os de ri va dos, no Pi a uí, no cer ra do, na ci da de
de Uru çuí. Essa é a gran de trans for ma ção.

Ago ra, uma ho me na gem aos ho mens do Sul,
re gião de Pe dro Si mon, que tan to ad mi ra mos. Essa
trans for ma ção foi pos sí vel de vi do ao ho mem do Sul.
De uma vez só, re ce be mos uma co o pe ra ti va, a Co tri-
ro sa, com 300 fa mí li as de ga ú chos. Eles se im plan ta-
ram lá, se fi xa ram e tra ba lha ram no Esta do, en si nan-
do, edu can do e trans for man do o Pi a uí. Eles no de ram
a vi tó ria. É essa a ra zão das trans for ma ções.

Então, as pes so as da ter ce i ra ge ra ção de ga ú-
chos, de ca ta ri nen ses e de pa ra na en ses não têm
mais ter ras no Sul, de onde sa í ram para, com a sua
for ma ção no tra ba lho e na agri cul tu ra, fi xa rem-se
com amor nas ter ras do sul do Pi a uí. Esse é o mi la gre
e a trans for ma ção: pas sou-se de dez mil to ne la das de 
grãos para 400 mil to ne la das, em pou cos anos.

Co me mo ra-se hoje, em Bal sas, o au men to de
400 mil to ne la das para 900 mil to ne la das.

O avan ço do Pi a uí é mu i to mais. Agra de ce mos à 
ener gia.

Apre sen ta rei so men te um exem plo: 300 fa mí li-
as, de uma só vez, de i xa ram a ter ra san ta dos ga ú-
chos para se fi xa rem no Pi a uí. Esse é o nú me ro ma i-
or, mas são vá ri as as fa mí li as que de ci dem par tir iso -
la da men te e vão por que não têm mais ter ras no Sul.
Elas ad qui rem ter ras e vão en fren tar o de sa fio, com o
exem plo dos seus pais vi to ri o sos. A ter ce i ra ge ra ção
está no Pi a uí, mu dan do e fa zen do trans for ma ções.

Sr. Pre si den te, cha mo esse ho mem de São Pa u-
lo de Mi nis tro da Soja, por que to mou uma de ci são.
Sua mãe, vi ú va, as fa zen das eram pe que nas; ele
trans fe riu-se com os ir mãos e os cu nha dos; e hoje
têm uma em pre sa de que to dos nos or gu lha mos.
Além de plan ta rem soja, ar roz e ou tros grãos e al go-
dão, eles le va ram ao sul do Esta do esse in ter câm bio
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de ci vi li za ção e de cul tu ra. Essa é a gran de mu dan ça
do Pi a uí. Há de po i men tos no li vro “Pi a uí: um Esta do
di fe ren te” so bre os pi a u i en ses de São Pa u lo, que tra -
du zem todo o sen ti men to. Esse ho mem é Sér gio Bor -
to loz zo, ad mi nis tra dor de em pre sas e em pre sá rio ru -
ral.

Há ain da Bom Je sus, ca pi tal do de sen vol vi men-
to da re gião, pró xi ma ao gran de rio Gur guéia, com pa-
rá vel ao rio Nilo, a dá di va do Egi to, a dá di va do Pi a uí.

Qu an do eu era Go ver na dor, ia pe gar um avião e
en con trei dois se nho res com bió ti po di fe ren te do nos -
so, gran da lhões, lem bran do a fi gu ra do nos so Se na-
dor Le o nel Pa van. Eles apro xi ma ram-se e pe di ram
para con ver sar. Dis se ram que não eram do Esta do, e
eu, no meu je i to, res pon di: “Está-se ven do”. Pa re ci am
des cen den tes de es tran ge i ros, fi gu ras es bel tas. E
eles me dis se ram: “So mos en ge nhe i ros, va mos fa zer
uma so li ci ta ção”. Pre ci sa vam fa zer dois con jun tos ha -
bi ta ci o na is em Bom Je sus, por que mu i tas pes so as
es ta vam vin do da Re gião Sul para aque la lo ca li da de
e não ha via mo ra dia. Do ae ro por to eles mos tra ram os 
ba ir ros. Pe di ram-me ape nas o com pro mis so de que
eu le vas se água en ca na da para os con jun tos ha bi ta-
ci o na is.

O Sr. Sér gio Bor to loz zo, ad mi nis tra dor de em pre-
sas e em pre sá rio ru ral, tra duz em seu de po i men to:

Em me a dos de 1987, eu meus três ir -
mãos, José Ro ber to, Hé lio e Amil ton, per ce-
be mos que nos sos ho ri zon tes nas pro pri e-
da des que pos su í mos no Esta do de São
Pa u lo es ta vam fi can do cada dia mais re du-
zi dos, em vir tu de dos al tos pre ços das ter-
ras e con di ções des fa vo rá ve is de ex plo ra-
ção da ati vi da de agrí co la, prin ci pal men te li -
ga da à cana-de-açú car, café, la ran ja e gado 
de cor te.

Ba se a dos na nos sa tra di ção agrí co la,
pois so mos ori un dos de fa mí lia de agri cul to-
res, re sol ve mos co nhe cer ou tras re giões e
par ti mos para a re gião do Cer ra do Bra si le i-
ro, no Cen tro-Oes te, onde vi si ta mos e
acom pa nha mos di ver sas plan ta ções. Fi ca-
mos sa tis fe i tos, po rém acha mos que de ve-
ría mos pro cu rar mais.

No iní cio de 1988, par ti mos para o Cer -
ra do Nor des ti no, che ga mos a Bar re i ras na
Ba hia, onde fi ze mos um pe río do de es tu dos,
se gui mos para Bal sas, no Ma ra nhão, onde
no va men te nos ins ta la mos por um pe río do,
até que em ju lho de 1988 – o Pre si den te
está a co me mo rar o êxi to da agri cul tu ra em

Bal sas – co nhe ce mos o Pi a uí. Fi ca mos en-
can ta dos com a qua li da de des se solo, com a
to po gra fia to tal men te fa vo rá vel, cli ma per fe i-
ta men te apto à pro du ção de grãos e com a
hos pi ta li da de do povo pi a u i en se.

Não he si ta mos, vol ta mos para Ara ra-
qua ra, pro gra ma mos nos sos ne gó ci os e
nos sas vi das e vi e mos para a re gião de
Uru çuí, onde ad qui ri mos uma área de ter ra
e plan ta mos, já em 1988, uma área de 250
hec ta res de ar roz. Com o pas sar do tem po,
nos sa ati vi da de foi au men tan do e re sol ve-
mos mu dar de fi ni ti va men te para o Pi a uí,
ape sar de con ti nu ar mos com nos sa ati vi da-
de em São Pa u lo. Par ti mos tam bém para a
pro du ção de cal cá rio, plan ta ção de soja e
mi lho, além do ar roz.

Hoje te mos cer te za ab so lu ta de que fi -
ze mos a op ção cer ta, pois es ta mos mo ran-
do num Esta do com pers pec ti vas enor mes
de de sen vol vi men to, com re cur sos na tu ra is
abun dan tes e po si ção in ve já vel do pon to de
vis ta de pro du ção de ali men tos.

Esta mos con ten tes, so mos pi a u i en ses.

No ple ná rio, há Se na do res re pre sen tan tes do
Cen tro-Oes te. Ci ta rei ou tro dado con tun den te da
pers pec ti va. No Mapa-Mún di, o nos so Pi a uí fica no
meio-nor te. A pró pria Bí blia já diz a ver da de com sa -
be do ria: “A fe li ci da de está no meio”. O Esta do do Pi -
a uí fica mais pró xi mo dos Esta dos Uni dos e da Eu-
ro pa do que os gran des cen tros. A dis tân cia cor res-
pon de a 3.600 qui lô me tros.

A pro du ção de soja do Cen tro-Oes te pre ci sa
em bar car pe los por tos de San tos, de Pa ra na guá, de
San ta Ca ta ri na. Por tan to, o cus to do trans por te da
soja cul ti va da no nos so cer ra do pi a u i en se, ape sar de
uti li zar bal sas e atra ves sar a Fer ro via Nor te-Sul,
cons tru í da pelo Pre si den te José Sar ney, é mu i to mais 
ba ra to e com pe ti ti vo do que o do Cen tro-Oes te.

Ade ma is, se gun do es tu dos ela bo ra dos pela
Com pa nhia Vale do Rio Doce, o cus to de ex por ta-
ção de grãos de soja do por to de São Luís, no Ma-
ra nhão, a Rot ter dam, na Ho lan da, é de 34 dó la res a 
to ne la da, en quan to a ex por ta ção fe i ta pelo por to de
Pa ra na guá, no Pa ra ná, ou do por to de San tos, em
São Pa u lo, ou ain da pelo por to de San ta Ca ta ri na
até Rot ter dam é de 63 dó la res a to ne la da. Isso re-
sul ta numa eco no mia de 29 dó la res por to ne la da de
soja pro du zi da no Pi a uí, no cer ra do nor des ti no, o
que a tor na mu i to mais com pe ti ti va do que a pro du-
zi da em ou tras re giões bra si le i ras.
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Sr. Pre si den te, ter mi na ria, de po is des sa ori en ta-
ção, pe din do ao Pre si den te da Re pú bli ca es tra das. O
Pi a uí é um Esta do ex ten so, gran de. Pre ci sa mos de
duas es tra das trans ver sa is, já in clu í das no PPA. Uma, 
par tin do do sul, cor tan do o cer ra do, de Gil bu és a San -
ta Fi lo me na; e ou tra, que vai de Bom Je sus – onde es -
tão se fi xan do es ses ir mãos do Sul – a Ri be i ro Gon -
çal ves – onde cons truí uma pon te, com re cur sos do
Go ver no, ba ti za da com o nome do gran de po lí ti co
bra si le i ro Luiz Edu ar do Ma ga lhães. Essas são as so li-
ci ta ções do Pi a uí.

A gra ti dão é a mãe de to das as vir tu des! So mos
aqui agra de ci dos ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so pela li nha-tron co de 230 qui lo watts. Ago ra,
pe di mos ao nos so Mi nis tro Ander son Ada u to es sas
es tra das, pois elas vi a bi li za rão o es co a men to da pro -
du ção agrí co la, da gran de ri que za que vai ma tar a
fome de Gu a ri bas, de Aca uã, do Nor des te, do Bra sil e
do mun do.

Que o Sr. Ro ber to Ro dri gues, Mi nis tro da Agri -
cul tu ra, te nha co nhe ci men to des sa re a li da de, pois o
Pi a uí não se apre sen ta ao Bra sil como pro ble ma, e
sim como so lu ção.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mão San ta,
o Sr. Pa u lo Paim, 1º Vice-Pre si den te, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos, 2º
Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia re gis tra, com ale gria, a pre sen ça
da Srª Este la Cas seb de Lima, mãe de Cás sio Cas -
seb de Lima, Pre si den te do Ban co do Bra sil. É uma
hon ra para to dos nós Se na do res ter a pre sen ça de S.
Sª.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Pela or dem, con ce do a pa la vra ao no bre Se na-
dor Le o nel Pa van.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -
si den te, ins cre vi-me para fa lar, por que, nes ses úl ti-
mos dias, de pa ra mo-nos com inú me ros ar ti gos...

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – V.Exª usa rá a pa la vra como Lí der, Se na dor Le -
o nel Pa van?

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Como
devo, Sr. Pre si den te?

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – V. Exª pede a pa la vra pela Li de ran ça do
PSDB?

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Pode
ser!

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Então, con ce do a pa la vra a V. Exª, como Lí der,
por cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca ção ur gen te,
de in te res se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14, in ci so II, 
a, do Re gi men to Inter no.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs.Se na do res, não po de ria de i xar pas sar em bran co
o re gis tro de al guns ar ti gos es cri tos e pu bli ca dos em
jor na is do nos so País, como O Glo bo e Cor re io Bra -
zi li en se.

Não le rei todo o ar ti go do Se na dor Jor ge Bor -
nha u sen, mas gos ta ria que ele fi cas se re gis tra do nos
Ana is da Casa. Mas an tes, te ce rei al guns co men tá ri-
os do que dis se S. Exª, ao afir mar que é im pres si o-
nan te a onda de au men to de im pos tos que o Go ver no
do PT está pro mo ven do, numa fú ria ar re ca da tó ria
que bate to dos os re cor des da his tó ria do País. Nun ca
um Pre si den te, em tão cur to es pa ço de tem po, au-
men tou tan to os im pos tos. De po is há mais qua ren ta
ou cin qüen ta li nhas que fa lam so bre a for ma ver go-
nho sa com que o Go ver no au men ta os im pos tos,
prin ci pal men te os que in ci dem so bre as clas ses mais
ne ces si ta das. Diz, in clu si ve, que os ban que i ros não
se me xem, não gri tam, por que quem está pa gan do é
jus ta men te o con tri bu in te.

Qu e ro re gis trar tam bém nes ta Casa um ou tro
ar ti go, do Cor re io Bra zi li en se, que se in ti tu la “He lo í-
sa e as Nu vens”, es cri to por Eus tá quio Go mes, jor na-
lis ta, es cri tor e au tor do ro man ce “A Fe bre Amo ro sa”,
en tre ou tros. Ele cita, em inú me ras fra ses, as in co e-
rên ci as de ho mens que, hoje, es tão no Go ver no, de
Mi nis tros, que, quan do na opo si ção, pro fe ri am ou tro
dis cur so, ao fa lar para a po pu la ção so bre a re for ma
tri bu tá ria e a Pre vi den ciá ria, em re u niões de par ti do,
em Mu ni cí pi os, nos Esta dos, na Impren sa e no Se na-
do. Pior ain da: mos tra que os que hoje es tão no Po der
di zem que mu dar não é ver go nha.

Gos ta ria de me re fe rir à ma té ria di vul ga da no
jor nal O Glo bo de on tem, que diz: “Mu da ram de tom”.
No Go ver no pe tis ta, de fen dem o que an tes con de na-
vam e con de nam o que de fen di am quan do es ta vam
na opo si ção. Incons ti tu ci o nal, con fis ca tó ria e per ver-
sa. Era as sim que num pas sa do re cen te os di ri gen tes
do Par ti do dos Tra ba lha do res re fe ri am-se à ta xa ção
dos ina ti vos, hoje con si de ra da um “im pe ra ti vo de res -
pon sa bi li da de e jus ti ça so ci al” pelo Pre si den te do PT,
José Ge no í no.
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Eu não era se na dor e nem de pu ta do fe de ral
quan do se dis cu tia a re for ma da Pre vi dên cia. Aliás,
até 1997, per ten cia, quan do de pu ta do fe de ral, ao
PDT, e fa zía mos opo si ção jun ta men te com o PT.E co -
nhe cía mos mu i to bem a for ma como era fe i ta a opo si-
ção. O PSDB de fen dia isso no pas sa do. Estou me re -
fe rin do ao que ouvi nas cam pa nhas ele i to ra is do ano
pas sa do. E ago ra, ao per cor rer meu Esta do, San ta
Ca ta ri na, as pes so as me per gun tam como fica a re -
for ma da Pre vi dên cia se o Pre si den te Luiz Iná cio Lula
da Sil va di zia uma co i sa e hoje faz ou tra. Na ver da de,
que ro es tar ao lado de tan tos mi lhões de ele i to res que 
vo ta ram num dis cur so. Vou de fen der o dis cur so. Mas
hoje a prá ti ca é to tal men te di fe ren te.

Há qua tro anos, o en tão pre si den te de hon ra do
PT, Luiz Iná cio Lula da Sil va, Pre si den te da Re pú bli-
ca, di zia que o Bra sil não po dia se su bor di nar à es pe-
cu la ção e à ga nân cia de meia dú zia de ban que i ros,
num dos seus fre qüen tes ata ques à alta de ju ros. No
en tan to, já no pri me i ro mês do atu al Go ver no, o Mi nis-
tro da Fa zen da, Anto nio Pa loc ci, ad mi tiu que nem
sem pre é pos sí vel fa zer o que se quer e o que se pro -
me te na cam pa nha ele i to ral. Aliás, en dos so ape nas o
que o Pre si den te dis se re cen te men te, que quan do se
está na opo si ção se faz mu i ta bra va ta, mas quan do se 
está no po der a his tó ria é ou tra.

Re cor do-me tam bém da guer ra que se tra vou
quan do se fa la va no pro je to de lei que per mi ti ria a re e-
le i ção do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so.
Lula dis se em ato pú bli co, em 1997 con tra a re e le i ção:
“su bor di na os in te res ses do País aos in te res ses do eu 
me amo”. Em maio de 2003, Tar so Gen ro dis se o se -
guin te: “A mi nha opi nião é que, se o go ver no vai fa zer
mu dan ças po si ti vas como está fa zen do, não é im pro-
vá vel que o Lula seja can di da to de novo”. Para mim,
essa não é ne nhu ma no vi da de em re la ção às con tra-
di ções que es tou ven do.

Lula di zia so bre a re for ma da Pre vi dên cia o se -
guin te, na cam pa nha ele i to ral em 2002: “Os ser vi do-
res pú bli cos de hoje têm ra zão de bri gar, até por que
tem uma de ci são do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral ga ran-
tin do a eles o atu al sis te ma de apo sen ta do ria, en tão
você não pode me xer.”

“A ins ti tu i ção des sa con tri bu i ção (dos ina ti vos),
na es fe ra fe de ral, foi re cha ça da pelo STF, que não
ape nas con si de rou-a in com pa tí vel com o art. 40 da
Cons ti tu i ção, como tam bém con si de rou a exa ção
con fis ca tó ria e ei va da por des vio de fi na li da de, o que
fere a cláu su las pé tre as eri gi das em fa vor do con tri bu-
in te pela Car ta de 1988”. Esse é o voto do De pu ta do
do PT na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça con tra a 
ta xa ção dos ina ti vos, as si na da por José Dir ceu.

“A ques tão dos ina ti vos é di re i to ad qui ri do”, fra -
se dita por Ri car do Ber zo i ni, que não sa bia que logo
após se ria Mi nis tro da Pre vi dên cia.

“Qu an do se fala em di re i to ad qui ri do, o pró prio
tem po ver bal de nun cia. Adqui ri do é pas sa do. Não é
fu tu ro. Se mu dar a Cons ti tu i ção, di re i to novo não é ad -
qui ri do”, diz Ri car do Ber zo i ni, em ja ne i ro de 2003.

Estou me re fe rin do aqui a al gu mas des sas
ques tões por que, quan do per cor re mos o Bra sil, co-
bram-nos co e rên cia, e co e rên cia que era co bra da
pelo PT no pas sa do.

Estou ci tan do as sun tos re fe ren tes às re for mas.
Mas isso tem ocor ri do com as sun tos do nos so Esta -
do, como as Ro do vi as 282, 470 e a BR-101, que V.
Exas já de vem ter me vis to aqui inú me ras ve zes fa lan-
do so bre o as sun to. Nós que ou vi mos cla ra men te os
com pro mis sos, as pro mes sas, di zen do que tão logo
que as su mis se o Go ver no ini ci a ria to das es sas obras, 
ago ra as es ta mos ven do, uma a uma, can ce la das.
Aliás, es tão ten tan do alo car re cur sos em al guns se to-
res di zen do que são para re ca pe ar, para fa zer uns re -
men dos nas ro do vi as.

Ora, o atu al Go ver no, quan do na opo si ção, sem -
pre usou os mi cro fo nes di zen do que co nhe cia a for -
ma, o meio de go ver nar o País com os re cur sos que ti -
nha. Até mos tra va em grá fi cos quan to o Bra sil ar re ca-
da va e quan to po dia in ves tir. E, nós, até mes mo per -
ten cen do ao ex-go ver no, achá va mos que se exis tis se
re al men te esse meio, o PT te ria ra zão. Com cer te za,
com a sua vi tó ria, as obras das ro do vi as exe cu ta das
uma a uma. 

Per gun ta ram-me so bre o nos so Besc, que es ta-
va sen do pri va ti za do. O Pre si den te que foi a Flo ri a nó-
po lis, com mais de 20 mil pes so as, er gueu um do cu-
men to di zen do que o ban co iria vol tar para os ca ta ri-
nen ses. E não se fala em ou tra co i sa até ago ra a não
ser ven der o ban co para be ne fi ci ar o FMI. Co nhe ço,
até, re frãos que di zi am: “i, i, i, fora o FMI”. E ago ra só
são li dos nos jor na is os acor dos com o FMI e os ban -
que i ros.

Faço esse dis cur so não ape nas por que sou da
opo si ção, mas por que o povo nos co bra para que aqui 
to me mos uma ati tu de. Para tal, es tou usan do o que
te nho a mi nha fren te, o mi cro fo ne. Tal vez o meu pro -
nun ci a men to che gue aos Mi nis tros, ao Pre si den te, e
se al guém do PT não tem co ra gem de di zer isso a ele, 
por que será cha ma do à aten ção, po de rá ser ex pul so
do par ti do, eu, do PSDB, es tou avi san do o Pre si den te
Lula que as sis ti mos aos seus com pro mis sos com
San ta Ca ta ri na, com as Ro do vi as 282, 470, 280 e
com a 101, que são de gran de im por tân cia para San -
ta Ca ta ri na e para o nos so País. Pre ci sa mos do BESC 
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para San ta Ca ta ri na, pre ci sa mos des sas ro do vi as,
pre ci sa mos de co e rên cia, se não fi ca rá tudo na mes -
ma si tu a ção e o povo terá ra zão de re cla mar. Hoje,
quan do eu che ga va a Bra sí lia, en con trei mu i tas pes -
so as gri tan do, pe din do para os Se na do res se pro nun-
ci a rem fa vo rá ve is a eles  tra zi am na la pe la o Lula e o
PT. A meu ver, eles têm que con ven cer é o PT, têm
que gri tar para o PT. Nós te mos nos sa po si ção; pelo
me nos eu te nho essa po si ção. E pre ci sa mos tam bém
ser co e ren tes nas re i vin di ca ções.

Às ve zes, te nho tido di fi cul da de de dar al gu mas
ex pli ca ções. Tal vez por ser no va to aqui no Se na do,
inex pe ri en te, não con si go en ten der como é que um
Par ti do que cres ceu em cima da co e rên cia, em tão
pou co tem po, mos tra in co e rên cia, de i xan do-nos, os
ho mens pú bli cos, en ver go nha dos. Usa mos os mi cro-
fo nes para fa lar do ou tro Par ti do como se es ti vés se-
mos aqui para ser con tra por ser con tra ou fa zer opo -
si ção por fa zer opo si ção. Nós que re mos ape nas aler -
tar: se re mos fa vo rá ve is e apla u di re mos o Go ver no se
cum prir aqui lo que as su miu em cam pa nha ele i to ral,
por que esse foi o de se jo da gran de ma i o ria dos bra si-
le i ros. Isso nós re co nhe ce mos.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR LEONEL PAVAN EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

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

GO VER NAR É AU MEN TAR IM POS TOS?

Jor ge Bor nha u sen
Se na dor por San ta Ca ta ri na, é pre si den te na ci o nal
do PFL 

É im pres si o nan te a onda de au men to de im-
pos tos que o go ver no do PT está pro mo ven do,
numa fú ria ar re ca da tó ria que bate to dos os re cor des
da his tó ria do país. Nun ca um pre si den te, em tão
cur to es pa ço de tem po, au men tou tan to os im pos-
tos.

Na ver da de, os au men tos de im pos tos co me ça-
ram an tes da pos se, com o Impos to de Ren da da Pes -
soa Fí si ca, que já ha via sido re du zi do gra ças a um
mo vi men to que o PT apo i ou in ten sa men te. Foi um es -
cân da lo, o PFL se opôs, mas as for ças do an ti go go -
ver no, num mo vi men to de boa von ta de para fa ci li tar a
tran si ção do po der, jun ta ram-se aos pe tis tas. A apro -
va ção do au men to de Impos to de Ren da da Pes soa
Fí si ca foi uma cru el in jus ti ça con tra a clas se mé dia,
que pa de ce da fal ta de cor re ção da ta be la do IR. 

O que, a prin cí pio, pa re ceu uma so lu ção de
emer gên cia em face da cri se de con fi an ça que o país
so freu de vi do aos an ti gos pro ce di men tos do PT – que 
hoje por meio de con fis sões do pró prio pre si den te
Lula, do pre si den te da Câ ma ra e do lí der Mer ca dan te
eram com por ta men tos in sin ce ros, com ob je ti vos ele i-
to ra is, e que po dem ser clas si fi ca dos como aé ti cos –
aos pou cos foi se de fi nin do como dou tri na do novo
go ver no.

Pra ti ca men te o país está vi ven do a ma i or guer ra
tri bu tá ria que já se viu no Bra sil. A se qüên cia de ba ta-
lhas pro mo vi das pelo go ver no do PT apro ve i ta qual -
quer pre tex to. Como foi o caso sur re a lis ta da vo ta ção
pela Câ ma ra de uma me di da pro vi só ria so bre o Re fis,
pro gra ma de re ne go ci a ção de dí vi das com o Te sou ro.

Ino pi na da men te, o go ver no uti li zou-a para in clu-
ir emen da que au men ta em 167% a CSLL (Con tri bu i-
ção So ci al so bre o Lu cro Lí qui do) pago pe las em pre-
sas de ser vi ço e que vai atin gir di re ta men te, por um
lado, cen te nas de mi lha res de pro fis si o na is que ban -
cam as pró pri as ati vi da des, como mé di cos, ar tis tas
de TV, jor na lis tas, ad vo ga dos, den tis tas, e, por seu
lado, o pú bli co em ge ral, pelo en ca re ci men to dos ser -
vi ços que uti li zam. Evi den te men te, os 167% de au-
men to do tri bu to se rão re pas sa dos aos con su mi do-
res.

Nes sa mes ma ope ra ção foi acres cen ta do o au -
men to do Co fins, de 3% para 4%, co bra do dos con -
glo me ra dos fi nan ce i ros. Sur pre en den te men te, ban-
cos e ins ti tu i ções con gê ne res não re cla ma ram o ab -
sur do, pois não te rão que pagá-lo. Esse tri bu to é co -
bra do dos cli en tes e vai one rar as ope ra ções ban cá ri-
as em ge ral e, na tu ral men te, pe sa rá mais for te men te
so bre os que me nos po dem pa gar.

Enquan to essa sé rie de au men tos de im pos tos,
já apro va da pela Câ ma ra con tra o voto dos de pu ta dos
do PFL, não é vo ta da pelo Se na do, sur ge nova onda.
Já foi ofi ci a li za do o anún cio de ou tra má in ten ção do
go ver no do PT: o Impos to de Ren da pas sa rá a ter
uma alí quo ta de 35%. Mais au men to de im pos tos.

Tudo in di ca que se tra ta, ape nas, de um ape ri ti-
vo para a Re for ma Tri bu tá ria, já que a mo e da de tro ca
de apo io po lí ti co usa da pelo go ver no para o apo io dos 
go ver na do res é o com pro mis so de pos si bi li tar aos es -
ta dos tam bém pro mo ve rem suas on das de au men tos
de im pos tos.

O PFL ain da está pa gan do o pre ço do pi o ne i ris-
mo, es tre an do seu es ti lo opo si ci o nis ta res pon sá vel e
ci vi li za do, e a so ci e da de ain da não des per tou para o
gran de di que que o au men to da car ga tri bu tá ria re pre-
sen ta para qual quer ex pec ta ti va de re to ma da do de-
sen vol vi men to. Logo, po rém, ha ve rá cons ciên cia do
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gran de erro de es tra té gia fis cal re pre sen ta da por es-
ses au men tos, fe i tos sem cri té rio, des co or de na dos, na
base do ‘‘vê onde en ca i xa al gum au men to de re ce i ta’’.

Não tar da rá mu i to e essa onda de in dig na ção
obri ga rá o go ver no a en ca rar fir me men te a ques tão.
Por ora, li mi ta-se a des de nhar a cru za da que o PFL
de fla grou. O mi nis tro da Casa Ci vil, José Dir ceu, um
dos três hi e rar cas da re gên cia tri na do go ver no pe tis-
ta, jun to com os mi nis tros Pa loc ci e Gus hi ken, cha-
mou-me de Dom Qu i xo te e de es tar com ba ten do mo i-
nhos de ven to.

Não con se gui ava li ar aon de o po de ro so mi nis tro
che fe da Casa Ci vil quis che gar com esse ape li do, tão 
hon ro so para mim, mas cer ta men te, por seu es ti lo ob -
je ti vo, ele não dis pen sa ria gra tu i ta men te tal ga lar dão
ao pre si den te de um par ti do da opo si ção. No es sen ci-
al, po rém, o mi nis tro José Dir ceu evi tou me res pon-
der: não dis se por que, nem até quan do, o go ver no
con ti nu a rá au men ta do im pos tos.

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

HE LO I SA E AS NU VENS

Eus tá quio Go mes
Sen do a po lí ti ca como as nu vens, se gun do di zia

aque le ve lho ca ci que, pois uma hora es tão de um je i to
e no mo men to se guin te es tão de ou tro, não é de des -
car tar que He lo í sa He le na, essa Jo a na D’Arc dos tró -
pi cos, tri un fe so bre a in qui si ção que pre ten de levá-la
à fo gue i ra. Para o Tor que ma da dos no vos tem pos, isto 
é, o an tes in sus pe i to Ge no í no, He lo í sa é ape nas o
puxa-fila de um ban do de de se qui li bra dos. Não che -
ga rá a lu gar al gum e seu fado é ba ter con tra a blin da-
gem do sis te ma. A pro va da lou cu ra: man ter opi niões
que seus al go zes sus ten ta vam até há pou co, mas
que aban do na ram tão logo su bi ram a ram pa do pa lá-
cio, já que dali o pon to de vis ta nun ca é o mes mo.

Pre ci sa ría mos de um Fre ud, de um Otto Rank
ou de um La can para elu ci dar essa ques tão da lou cu-
ra de He lo í sa He le na. Esta mos di an te de um si lo gis-
mo: se He lo i sa He le na é lou ca, seus acu sa do res de-
vem ser sãos; logo, Ge no í no, Zé Dir ceu, o mi nis tro da
Sa ú de, o mi nis tro dos Espor tes, o pre si den te da Pe -
tro bras lu zem de nor ma li da de po lí ti ca, hu ma na e éti -
ca. E o pre si den te da Re pú bli ca, mais que to dos,
trans pi ra nor ma li da de por to dos os po ros.

De zem bro de 1998. Num au di tó rio de sin di ca to,
fer ve um de ba te so bre (isto é, con tra) a ten ta ti va do
go ver no de ta xar os ina ti vos. A mesa se ma ni fes ta. ‘‘É
um con fis co’’, diz Hum ber to Cos ta, sem sa ber que
cin co anos de po is es ta ria mi nis tro da Sa ú de. ‘‘É um
con fis co, pois os ser vi do res pú bli cos, os apo sen ta dos

e os pen si o nis tas vão ser obri ga dos a con tri bu ir.
Some-se a isso o as pec to per ver so de obri gar os ina -
ti vos a con tri bu í rem.’’

A pla téia apla u de fer vo ro sa men te. Agne lo Qu e i-
roz, de pu ta do ba i a no, jus ti fi ca seu voto com dra ma ti-
ci da de: ‘‘O mun do está olhan do para as cri an ças bra -
si le i ras fa min tas, para a pros ti tu i ção in fan til, para a mi -
sé ria. É isso que en ver go nha a nos sa pá tria, e não a
for ma como o FMI quer man dar aqui’’. José Edu ar do
Du tra, bra vo de fen sor dos di re i tos tra ba lhis tas, in dig-
na-se com a des fa ça tez do go ver no: ‘‘Por que vo tar
con tra? Em pri me i ro lu gar, por que é ab so lu ta men te
in cons ti tu ci o nal... É como se es ti vés se mos tra tan do
de mi li o ná ri os. Na prá ti ca, é um con fis co so bre os pro -
ven tos dos apo sen ta dos’’.

José Dir ceu, que nes sa épo ca ain da con ser va-
va uma ex pres são mo de ra da men te sim pá ti ca, qua li fi-
ca em ter mos ju rí di cos a ca chor ra da pa la ci a na: ‘‘É
con fis co no duro, é uma co i sa ei va da por des vio de fi -
na li da de, o que fere cláu su las pé tre as eri gi das em fa -
vor do con tri bu in te pela Cons ti tu i ção de 1998’’. E Ge -
no í no? Alar ga a cara de ba bu í no num sor ri so que é
como um ge ne ro so abra ço em to dos os tra ba lha do-
res do país e seus di re i tos vi li pen di a dos: ‘‘É a me di da
pro vi só ria da per ver si da de, da mal da de, da in sen si bi-
li da de, da fal ta de cons ciên cia cí vi ca de um Con gres-
so. Esta mos ti ran do da par ce la po bre, por que ela não
pode gri tar’’.

Maio de 2003. Os per so na gens são os mes mos
mas o ce ná rio é ou tro, mu i to mais ilu mi na do e fes ti vo.
É como se uma peça de Gu ar ni e ri (Eles não usam
black-tie, lem bram-se?) ti ves se ce di do lu gar a uma
no ve la da Glo bo. Um re pór ter per gun ta a Hum ber to
Cos ta por que ele mu dou de idéia e de fen de ago ra a
co bran ça dos ina ti vos. ‘‘Qu e re mos equi li brar a Pre vi-
dên cia para fi nan ci ar o de sen vol vi men to, fa zer po lí ti-
cas so ci a is e eli mi nar as de si gual da des’’, ex pli ca.

O re pór ter faz a mes ma per gun ta a Agne lo Qu e-
i roz. Res pos ta: ‘‘Sou do go ver no e mi nha opi nião é
esta: a que está nas pro pos tas en vi a das pelo pre si-
den te Lula ao Con gres so. Não me ma ni fes to pu bli ca-
men te so bre o as sun to’’.Ah, é? Pois va mos ver o que
diz o nos so bra vo Du tra: ‘‘Vo ta mos con tra a con tri bu i-
ção dos ina ti vos por que o go ver no não ti nha uma pro -
pos ta glo bal para a re for ma da Pre vi dên cia. Na épo ca
nós não con cor da mos em trans for mar os ina ti vos em
vi lões’’.

Hum, isso sig ni fi ca que de lá para cá to dos os vi -
lões se trans for ma ram em ina ti vos. Hor rí vel fe nô me no
de mu ta ção co le ti va. Re al men te há que fa zer al gu ma
co i sa, tal vez o ex ter mí nio da vi la nia ge ral. Ge no í no,
sem qual quer si nal de per tur ba ção, ex pli ca sua nova
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pos tu ra po lí ti ca, mo ral e sa ne a do ra: ‘‘Nos sa pro pos ta
está di re ci o na da para aten der às po pu la ções ca ren-
tes. A con tri bu i ção dos ina ti vos faz par te de uma pro -
pos ta que tem ou tra vi são’’.

E o ex-sim pá ti co Zé, que ale ga va a in cons ti tu ci-
o na li da de da me di da? O que dirá ago ra? Sim ples:
‘‘Va mos fun da men tar a cons ti tu ci o na li da de da pro-
pos ta’’. E em se gui da, in co mo da do com a per gun ta in -
con ve ni en te do re pór ter: ‘‘Se eu mu dei de opi nião?
Mu dei, e daí?’’ 

Sim, He lo í sa He le na deve ser lou ca. Não bas -
tas se isso, está tra in do o par ti do, o go ver no, o país.
Tem a pe tu lân cia de não mu dar de opi nião. As nu vens
pas sam, o céu muda de rou pa, mas He lo í sa He le na
quer con ti nu ar com a mes ma cal ça je ans, o mes mo
rabo-de-ca va lo. E fala pe los co to ve los, ar ras ta atrás
de si os Ba bás da vida e ar re gi men ta es tu dan tes,
essa pe ri go sa mas sa de ma no bra.

Hoje, ama nhã, há o ris co de que sa i am por aí de
cara pin ta da, em de fe sa de He lo i sa He le na e de seu
ideá rio. E quan do isso acon te ce, ou tros vão atrás e as 
nu vens mu dam de novo, a pa i sa gem co me ça a en ve-
lhe cer como fo lhi nha na pa re de e o que era novo prin -
ci pia a fi car ve lho, a van guar da vira re ta guar da e cai
em de su so sob a for ça da nova no vi da de. Assim é a
po lí ti ca. É pre ci so, pois, ta car fogo em He lo í sa He le na
an tes que as nu vens mu dem ou tra vez e apa re ça, no
ho ri zon te, a ca va la ria dos cos sa cos.

Jor na lis ta e es cri tor, é au tor do ro man ce A fe bre
amo ro sa, en tre ou tros

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Cé sar
Bor ges, do PFL da Ba hia. V. Exª dis põe de até 20
mi nu tos.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –  Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho hoje a esta
tri bu na para re for çar o dis cur so que esta Casa, qua se
de for ma unâ ni me – e o Se na dor Le o nel Pa van aca -
bou de dis cur sar a res pe i to –, faz, co bran do com pro-
mis sos que o Bra sil in te i ro es pe ra do Go ver no: in ves-
ti men tos na in fra-es tru tu ra do País, em par ti cu lar a in -
fra-es tru tu ra ro do viá ria bra si le i ra, que está em es ta do
ca la mi to so, to tal men te aban do na da, acar re tan do gra -
vís si mos cus tos para a eco no mia bra si le i ra. Há um
ple i to, uma so li ci ta ção, um re cla me, uma exi gên cia,
Sr. Pre si den te, de que o Go ver no Fe de ral, o Pre si den-
te Luiz Iná cio Lula da Sil va, te nha ma i or em pe nho na
re cu pe ra ção da ma lha ro do viá ria fe de ral do nos so
País, toda des tru í da ou em fase de des tru i ção. No
meu Esta do, em par ti cu lar, te mos 8% da ma lha ro do-

viá ria fe de ral. São ro do vi as da ma i or im por tân cia que
não ser vem uni ca men te ao Esta do da Ba hia, mas
tam bém ao Bra sil. Pas sam pela Ba hia os gran des ve -
to res ro do viá ri os que fa zem a li ga ção do Sul, do Su -
des te e do Cen tro-Oes te com o Nor des te e o Nor te.

A má con ser va ção de nos sas ro do vi as vem
acar re tan do ma i or tem po de vi a gem, ele va ção no
con su mo de com bus tí vel, au men to no des gas te dos
ve í cu los, sem con tar os pre ju í zos com pos sí ve is aci -
den tes que, to dos sa bem, têm le va do mi lha res de
bra si le i ros à mor te ou à in ca pa ci da de fí si ca. São aci -
den tes, por ve zes, ca u sa dos pela má con ser va ção,
pela má si na li za ção, pelo ver da de i ro aban do no. Si tu-
a ção pela qual as es tra das bra si le i ras pas sam.

To dos es ses fa to res, além dos enor mes pre ju í-
zos de cor ren tes do au men to do rou bo de car ga, que
hoje é um fato co mum na Ba hia, en ca re cem o cus to
do fre te. Os ca mi nhões que trans por tam car gas va li o-
sas o fa zem em uma ve lo ci da de de car ro ça, 10 km, 20 
km, 30 km por hora. São pre sas fá ce is de cri mi no sos
e as sal tan tes. É ne ces sá rio mu i tas ve zes que tran si-
tem em com bo io na ten ta ti va de não se rem ví ti mas.

Essas per das, es ses fur tos, to dos es ses pro ble-
mas têm tra zi do, sem som bra de dú vi da, au men to de
cus tos para a eco no mia bra si le i ra. Além dis so, se le -
var mos em con ta o vo lu me das per das em car gas ali -
men tí ci as ca u sa das pe las pés si mas con di ções das
es tra das, tal vez não fos se ne ces sá rio tan to alar de em 
tor no do Pro gra ma Fome Zero. Pou pan do es ses ali -
men tos, te ría mos su pri men tos para abas te cer todo o
po bre Nor des te bra si le i ro.

Acre di to que não é ne nhum dis pa ra te di zer que
essa quan ti da de de car gas per di das ou des per di ça-
das, du ran te o ano in te i ro, já se ria mais do que su fi ci-
en te para ali men tar boa par te da po pu la ção po bre do
Nor des te bra si le i ro.

Como Go ver na dor do meu Esta do, fiz in con tá-
ve is aler tas ao Go ver no do en tão Pre si den te Fer nan-
do Hen ri que so bre a si tu a ção caó ti ca nas es tra das
bra si le i ras e a de gra da ção da rede ro do viá ria da Ba -
hia.

La men ta vel men te, as po lí ti cas pú bli cas des te
País têm sido ins tru men to de agra va men to das de si-
gual da des re gi o na is. A Ba hia, como já dis se, tem 8%
da ma lha ro do viá ria do País (4.237 Km), e re ce beu
em mé dia ape nas 4% do or ça men to fe de ral des ti na do
à re cu pe ra ção de ro do vi as nos úl ti mos anos.

As es tra das bra si le i ras trans por tam anu al men te
cer ca de 96% de to dos os pas sa ge i ros do País e 62%
do vo lu me de car gas, o que cor res pon de a US$ 250
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bi lhões, ou seja, 40% do Pro du to Inter no Bra si le i ro
tran si tam por es sas es tra das.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as es tra-
das da Ba hia não po dem ser ava li a das fora do con tex-
to da ma lha ro do viá ria na ci o nal. Elas fa zem par te de
um sis te ma in te gra do que mo vi men ta qua se toda a
nos sa pro du ção eco nô mi ca. Por exem plo, a BR-116,
a co nhe ci da Rio-Ba hia, é uma das mais im por tan tes
ro tas des se sis te ma. Essa ro do via é um es co a dou ro
das ri que zas pro du zi das nos Esta dos do Rio de Ja ne-
i ro e São Pa u lo, que abas te cem todo o Nor des te.

Infe liz men te, mu i tos de seus tre chos se en con-
tram em es ta do la men tá vel de con ser va ção, sen do
que na Ba hia, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
res ta ape nas um tre cho de me nos de 70 Km sem pa -
vi men ta ção para que ela seja to tal men te con clu í da, li-
gan do o Rio de Ja ne i ro até o Esta do do Ce a rá, pas -
san do pelo rio São Fran cis co na lo ca li da de de Ibó. O
Esta do da Ba hia co lo cou con tra par ti da de 35%, mas
o Go ver no Fe de ral não tem hon ra do a sua par te. E,
hoje, com o con tin gen ci a men to que vive o País, a es -
tra da está pa ra li sa da, as sim como a pon te que de ve rá
ser cons tru í da so bre o rio São Fran cis co. Essa é hoje
a si tu a ção da BR-116.

Mas se olhar mos as ou tras BRs que pas sam
pela Ba hia, por exem plo, a BR-101, que é a Rio-Ba hia
li to râ nea, ve mos que di ver sos tre chos no ex tre mo sul
da Ba hia tam bém se en con tram to tal men te em es ta-
do de pre ca ri e da de para aque les que tra fe gam na-
que la es tra da.

Se olhar mos tam bém para a BR-110, que faz a
li ga ção da im por tan te re gião de Pa u lo Afon so, que é o 
cen tro ge o grá fi co do Nor des te, a si tu a ção é idên ti ca.
Se olhar mos para a BR-242 – quem vai de Bra sí lia
para Sal va dor tem que usá-la – ve re mos a mes ma si -
tu a ção a par tir da ci da de de Bar re i ras, de Ibo ti ra ma,
pas san do pela Cha pa da Di a man ti na.

Se olhar mos para a BR-135, que vai em di re ção
ao Esta do do que ri do Se na dor Mão San ta, o Pi a uí,
ela tam bém está em to tal es ta do de aban do no, sen do
di fí cil à po pu la ção que vive na que la re gião da Ba hia e
do sul do Pi a uí se co mu ni car atra vés des sa es tra da.

Se olhar mos para a BR-418, a cha ma da Estra -
da do Boi, que liga Mi nas Ge ra is ao li to ral ba i a no, pas -
san do pelo ex tre mo sul, ve re mos que 70 qui lô me tros
dela não fo ram con clu í dos.

Se olhar mos para a BR-235, que liga a ca pi tal
de Ser gi pe à ci da de de Ju a ze i ro, ve re mos que a si tu a-
ção é idên ti ca. Se olhar mos para a BR-407, que liga
Ju a ze i ro a Fe i ra de San ta na, ve re mos que a si tu a ção

não é di fe ren te: a es tra da está pra ti ca men te in tran si-
tá vel de Ju a ze i ro a Se nhor do Bon fim.

E as sim por di an te. To das as es tra das fe de ra is
da Ba hia es tão nes se es ta do. É ina ce i tá vel que essa
si tu a ção per du re. Atu al men te há mais de 35 mil qui lô-
me tros de es tra da em pés si mas con di ções de trá fe go
em todo o País. Esse le van ta men to foi fe i to pelo pró -
prio ór gão go ver na men tal, o atu al Dnit (De par ta men-
to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de Trans por tes), que
su ce deu o DNER (De par ta men to Na ci o nal de Estra -
das de Ro da gem).

A Ba hia apre sen ta um dos pi o res qua dros. Se -
gun do re la tó rio do pró prio Dnit, da ta do do iní cio do
ano pas sa do, das quin ze ro do vi as fe de ra is que pas -
sam pela Ba hia, pelo me nos tre ze apre sen ta vam vá ri-
os pro ble mas gra ves e fo ram ca ta lo ga das en tre as pi -
o res es tra das do País. Em qua se to das, a si na li za ção
é pra ti ca men te ine xis ten te e o es ta do de con ser va-
ção, dos mais de fi ci en tes, in clu si ve há lon gos tre chos
in tran si tá ve is.

Lem brei-me ago ra, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, da BR-330, im por tan tís si ma, que faz a li -
ga ção en tre a BR-116 e a BR-101. Ela sai da ci da de
de Je quié, pas sa por Ipi aú, se gue em di re ção a Uba i-
ta ba e vai até Ita bu na, que já é ser vi da pela BR-101.
Essa es tra da tam bém está numa si tu a ção que den tro
em bre ve tra rá pre ju í zo enor me para a eco no mia re gi-
o nal e lo cal.

Con ce do um apar te ao Se na dor Ra mez Te bet e, 
em se gui da, ao Se na dor Mão San ta.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Cé sar Bor ges, V. Exª faz um dis cur so re i vin di ca tó rio
de alto con te ú do. V. Exª go ver nou a Ba hia e, por tan to,
co nhe ce to dos os pro ble mas ro do viá ri os do seu Esta -
do. V. Exª não está fa lan do só pela Ba hia, te nho cer te-
za, por que co nhe ce o Bra sil in te i ro. De fen den do o seu 
Esta do, está de fen den do os de ma is, as sim como as
es tra das bra si le i ras em fun ção da pre ca ri e da de em
que se en con tram. V. Exª está cha man do a aten ção
das au to ri da des, prin ci pal men te do Mi nis té rio dos
Trans por tes, para que es ta be le çam pri o ri da des em
cada Uni da de da Fe de ra ção, mas que não re tar dem
mais a con ser va ção das es tra das, por que o aban do-
no está tra zen do ine gá ve is pre ju í zos ao País. Qu an to
mais o Go ver no de mo rar na re cu pe ra ção des sas es -
tra das, mais in ves ti men tos se rão ne ces sá ri os. So-
mem-se a es ses pre ju í zos, acen tu a dos por V. Exª no
se tor de trans por tes, as mer ca do ri as que se per dem.
V. Exª ci tou cer ca de dez ro do vi as fe de ra is que cor tam
o seu Esta do e o nor des te do País. Qu e ro con gra tu-
lar-me com V. Exª e pe dir-lhe que in cor po re ao seu
pro nun ci a men to o meu Esta do, que não con ta com
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todo esse nú me ro de ro do vi as, e sim mu i to me nos.
Qu e ro fa zer o pe di do es pe ci al men te para duas de las
que es tão em pés si ma si tu a ção. Uma, o pró prio Pre si-
den te Lula, quan do foi até lá, na Expo si ção Agro pe-
cuá ria, pro me teu ten tar re cu pe rá-la. O Mi nis té rio dos
Trans por tes tam bém pro pa lou isso. Tra ta-se da
BR-262, de Mi ran da a Co rum bá e tam bém no tre cho
que vai de Água Cla ra até uma im por tan te ci da de do
meu Esta do, Três La go as – diga-se de pas sa gem –,
ci da de onde eu nas ci. Além dis so, há a BR-158, cuja
his tó ria é uma ver da de i ra no ve la, por que não ter mi na.
São ses sen ta qui lô me tros. A obra co me çou há dois
anos e fal tam con clu ir pou co mais de trin ta qui lô me-
tros. O ser vi ço fe i to – o tre cho está di vi di do em três lo -
tes – está aca ban do. Há re cur sos no Orça men to. Eu
que ro pe dir li cen ça a V. Exª, por que, pelo va lor de V.
Exª, pelo con te ú do do seu dis cur so, te nho cer te za de
que o Mi nis té rio dos Trans por tes vai to mar co nhe ci-
men to da sua fala, sen tir o cla mor de V. Exª pelo seu
Esta do, que é igual ao de to dos os Se na do res pe los
seus res pec ti vos Esta dos. Apro ve i to a opor tu ni da de
para, mais uma vez, re for çar es ses ple i tos que faço
em nome de Mato Gros so do Sul. Algu ma pro vi dên cia
pre ci sa ser to ma da. A obra não pode fi car pa ra da.
Não é pos sí vel que não haja al gum re cur so a ser re -
par ti do para me lho rar as es tra das fun da men ta is des -
te País. Esse agra de ci men to eu faço a V. Exª. Não há
je i to de en ri que cer o seu pro nun ci a men to, por que ele
está subs tan ci o so. V. Exª co nhe ce tudo, cita da dos
sem olhar para o pa pel. Então eu lhe peço li cen ça
para ex ter nar um de se jo: que a BR–150 e a 262, no
tre cho que abran ge o Esta do de Mato Gros so do Sul,
no mí ni mo, se jam olha das pelo Mi nis té rio dos Trans-
por tes. Agra de ço a V. Exª.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Se na dor
Ra mez Te bet, agra de ço-lhe o apar te, que en ri que ce o 
meu dis cur so, ao qual o in cor po ro in te i ra men te.

O mais dra má ti co não é a per da eco nô mi ca, que 
é efe ti va men te gran de, traz cus tos, one ra a pro du ção,
mas as vi das hu ma nas. Mi lha res de bra si le i ros já per -
de ram a vida por fal ta de ma nu ten ção des sas ro do vi-
as. Mu i tas fa mí li as es tão en lu ta das em todo o País.
Qu an tos, la men ta vel men te, já per de ram um pa ren te,
um ente que ri do, um ami go ou so fre ram eles pró pri os
aci den tes nas es tra das fe de ra is?

Con ce do um apar te ao emi nen te Se na dor Mão
San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Cé sar
Bor ges, Deus foi mu i to bom para o Pi a uí, quan do o
co lo cou a 780 qui lô men tros da Ba hia. A nos sa fron te i-
ra é de 780 qui lô me tros. Sem pre de pen de mos dos
ba i a nos, tan to que foi o ba i a no Sa ra i va que fun dou

nos sa ca pi tal – Te re si na. Entre tan to, não há uma es -
tra da as fal ta da que nos li gue à Ba hia. Liga-nos
tão-so men te esse sen ti men to de nor des ti no, de luta.
O Esta do ti nha um so nho: ver con clu í da a es tra da que 
sai do Ce a rá, a BR–020, para li gar For ta le za a Bra sí-
lia, pas san do pelo Pi a uí – São Ra i mun do No na to –,
pelo sul do Nor des te, mu dan do o nome para 135, e
pela Ba hia – Bar re i ras e Sal va dor. Se na dor, so nho em 
fa zer essa vi a gem. De po is do Car na val, en con trei
num vôo um pi a u i en se que tra ba lha aqui, Val deck, o
qual me dis se que fora de i xar um car ro no Pi a uí. Eu
lhe dis se que ti nha von ta de de fa zer essa vi a gem
para co nhe cer a Ba hia. Ele me acon se lhou: “Não vá,
não, Se na dor. Estou todo que bra do. Não tem es tra-
da”. Então este Go ver no tem de pen sar so bre esse
pro ble ma. Para go ver nar, pre ci sa mos ter a hu mil da de
de se guir os exem plos da His tó ria. D. Pe dro I dis se a
sua fi lha Isa bel: “O ma i or pre sen te que se pode dar a
um povo é uma es tra da”. Was hing ton Luís le van tou a
ban de i ra “go ver nar é abrir es tra da” e Jus ce li no Ku-
bist chek dis se que go ver nar é in ves tir em ener gia e
trans por te. É mu i to opor tu no nos so cum pri men to e
va mos lu tar por essa in te gra ção, a fim de que haja
uma es tra da que nos pos si bi li te per cor rer os 780 qui -
lô me tros que se pa ram os pi a u i en ses dos ba i a nos.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Mão San ta. Veja bem! O pés si mo
es ta do das es tra das fe de ra is acar re ta ou tro gran de
pre ju í zo. Te mos uma ma lha de ro do vi as es ta du a is pa -
vi men ta das, mas para um trá fe go se cun dá rio. São
vias co le to ras e não ar té ri as prin ci pa is. No mo men to
em que as vias prin ci pa is es tão de te ri o ra das, esse
trá fe go se des via e uti li za as ro do vi as es ta du a is, da ni-
fi can do-as e de i xan do-as em pés si mo es ta do e acar -
re tan do um pre ju í zo mu i to gran de para o Esta do.

Eu, como Go ver na dor, pre ci sei in ves tir mais de
cem mi lhões de re a is para con ser var as es tra das es -
ta du a is, por con ta des se des vio de trá fi co. Esse é ou -
tro pre ju í zo tra zi do. Ci tou V. Exª a re gião de Bar re i ras,
a nova fron te i ra agrí co la para o Bra sil, que já pro duz
mais de três mi lhões e meio de to ne la das de grãos,
que pre ci sam es co ar, mas não te mos es tra das. As es -
tra das fe de ra is es tão em pés si mo es ta do, o que oca -
si o na uma fal ta de com pe ti ti vi da de para os pro du tos
ali plan ta dos, como a soja, o mi lho, o café, re cen te-
men te, a pe cuá ria e tan tos ou tros.

Enquan to os pro ble mas exis ten tes não são re -
sol vi dos os bu ra cos mul ti pli cam-se nos pa vi men tos; o
mato con ti nua in va din do o acos ta men to; os ca mi-
nhões con ti nu am tra fe gan do com peso aci ma do per -
mi ti do; cer ca de 80 mil aci den tes anu a is con ti nu am
de i xan do mais de 50 mil fe ri dos gra ves nos le i tos das
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es tra das, 12 mil mor tos, dos qua is mais de 7 mil mor -
rem no lo cal; os as sal tos vi o len tos não pa ram de cres -
cer em cada tre cho, com rou bo de car gas e as sas si-
na tos; e a de gra da ção ge ne ra li za da dos equi pa men-
tos de apo io, que da vam an ti ga men te mais se gu ran ça
ao trá fe go e aos mo to ris tas, como pla cas de si na li za-
ção, sis te mas de co mu ni ca ções, pon tos de pa ra da e
pos tos de abas te ci men to, tudo isso com ple ta esse to -
tal qua dro de de gra da ção.

Os pró pri os téc ni cos do Go ver no para a área de
trans por tes fer ro viá ri os ad mi tem que a ma lha na ci o-
nal, esse gran de pa tri mô nio na ci o nal, cons tru í do ao
lon go de dé ca das, está em pe ri go. Adver tem que, se
não con se guir mos uma fon te cla ra e per ma nen te de
re cur sos em cur to es pa ço de tem po, ha ve rá um co-
lap so sé rio em todo o sis te ma. Para isso, foi cri a da a
Con tri bu i ção so bre o Do mí nio Eco nô mi co. Mas, in fe-
liz men te, es ses re cur sos não es tão sen do uti li za dos
para sua fi na li da de pre cí pua.

Estu do do Mi nis té rio dos Trans por tes re ve la que 
se rão ne ces sá ri os, de ime di a to, R$5,5 bi lhões para
as obras de re cu pe ra ção da ma lha ro do viá ria. As
pers pec ti vas, en tre tan to, são pou co ani ma do ras. Dos
R$3,9 bi lhões pre vis tos no or ça men to para este ano,
R$2,2 bi lhões fo ram con tin gen ci a dos. Isso foi dito
aqui pelo Mi nis tro dos Trans por tes, Ander son Ada u to.
Esse mon tan te foi con tin gen ci a do no úl ti mo cor te or -
ça men tá rio. Além dis so, so men te as dí vi das ven ci das
che gam a R$630 mi lhões, re du zin do ain da mais o di -
nhe i ro dis po ní vel para as obras de re cu pe ra ção.

O Sr. Le o nel Pa van (PMDB – SC) – Se na dor,
con ce de-me V. Exª  um apar te?

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Se na dor
Le o nel Pa van, ci ta rei ape nas mais essa in for ma ção
an tes de lhe con ce der um apar te, com mu i to pra zer.

O pró prio Pre si den te da Re pú bli ca, Luiz Iná cio
Lula da Sil va, em men sa gem en vi a da ao Con gres so
Na ci o nal – que Sua Exce lên cia fez ques tão de tra zer
pes so al men te na aber tu ra dos tra ba lhos le gis la ti vos
–, re co nhe ceu que é gra ve a si tu a ção do se tor dos
trans por tes. O Pre si den te Lula afir mou:

O es ta do de avan ça da de gra da ção e
sa tu ra ção da ma lha ro do viá ria fe de ral, a ti-
mi dez dos in ves ti men tos em fer ro vi as e hi-
dro vi as, a inex pres si vi da de da na ve ga ção
de ca bo ta gem e da na ve ga ção in te ri or, a
ina de qua ção dos por tos pú bli cos a sis te mas
mo der nos de mo vi men ta ção de car gas con -
tri bu em para o qua dro ge ral de ine fi ciên cia
que pre ju di ca o de sem pe nho da eco no mia
bra si le i ra e a com pe ti ti vi da de das em pre sas,

re du zin do, por con se guin te, sua ca pa ci da de
de ge ra ção de em pre go e ren da. As más
con di ções do se tor de trans por te são mais
vi sí ve is na ma lha ro do viá ria fe de ral. Cer ca
de 50% das ro do vi as ne ces si tam ur gen te-
men te de in ves ti men tos para a sua re cu pe-
ra ção.

Essas fo ram pa la vras do Pre si den te da Re pú bli-
ca quan do aqui es te ve no Con gres so Na ci o nal. Que
Sua Exce lên cia pos sa pôr em prá ti ca o seu dis cur so,
do tan do o Mi nis té rio dos Trans por tes com re cur sos
su fi ci en tes para o iní cio da sal va ção de vi das bra si le i-
ras e da eco no mia bra si le i ra.

Con ce do o apar te ao Se na dor Le o nel Pa van.
O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Se na dor

Cé sar Bor ges, que ro agra de cer a opor tu ni da de de
par ti ci par do seu pro nun ci a men to, com tan to bri lho e
essa vi são enor me que lhe é pe cu li ar, em ra zão do
seu ex ce len te tra ba lho quan do Go ver na dor da Ba hia.
Men ci o nou V. Exª os pro ble mas que ca u sam ao nos so
País, qua is se jam, os aci den tes, a de mo ra do trans -
por te em fun ção do atra so das mer ca do ri as, tra zen do
pre ju í zos e en ca re cen do ain da mais os pro du tos. Os
se to res mais pre ju di ca dos, sem dú vi da al gu ma, tal -
vez se jam a pe cuá ria e o se tor ali men tí cio, que tam -
bém de pen de de trans por te. Ou vi mos se gui da men te
pro nun ci a men tos em re la ção ao Pro gra ma Fome
Zero, em fa zer com que o pro du to fi que mais ba ra to,
que a ali men ta ção che gue mais rá pi do à mesa dos
nos sos tra ba lha do res, às pes so as que ne ces si tam, e
fi ca mos nos per gun tan do: como tra ba lhar esse se tor
se não tra ba lhar mos o prin ci pal, que é o trans por te,
as nos sas es tra das? A nos sa pre o cu pa ção não é so -
men te com o trans por te, com os pre ju í zos das trans -
por ta do ras, mas tam bém com o tu ris mo. O Esta do de
V. Exª, a Ba hia, as sim como San ta Ca ta ri na, es tão
com um pre ju í zo enor me em ra zão da in se gu ran ça
nas es tra das, sem si na li za ção e sem as mí ni mas con -
di ções para que os tu ris tas e as fa mí li as pos sam se
lo co mo ver de uma ci da de para ou tra. Re cen te men te,
vi o lan ça men to do Pla no Na ci o nal de Tu ris mo, em
que o Pre si den te Lula dis se be las pa la vras so bre um
pro je to bri lhan te, que mos tra o in te res se nes sa gran -
de in dús tria do tu ris mo. Po rém, não dá para fa lar em
tu ris mo se não fa lar mos em meio am bi en te, em se gu-
ran ça, si na li za ção e, prin ci pal men te, nas nos sas ro -
do vi as. Qu an do nós Se na do res usa mos os mi cro fo-
nes para fa zer ape los ao Pre si den te da Re pú bli ca,
não o fa ze mos ape nas para jus ti fi car nos so man da to.
É re al men te o que o povo pen sa nas ba ses. Nós so -
fre mos com isso. Vi mos aqui os Se na do res Mão San -
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ta, Ra mez Te bet e tan tos ou tros re cla ma rem to dos os
dias a fal ta de in ves ti men to nas nos sas ro do vi as. Não
es ta mos ven do no mo men to ne nhu ma pro pos ta con -
cre ta. O povo quer as re for mas, mas não exis te um
dis cur so, um com pro mis so pú bli co do Pre si den te que
nos con ven ça de que as ro do vi as se rão me lho res da -
qui a um, dois ou três me ses. Ape nas se diz que não
há or ça men to, nem con di ções para se fa zer um bom
tra ba lho nes se se tor. Esten de rei ain da mais mi nha
fala, abor dan do a ques tão da fe de ra li za ção das ro do-
vi as. Pre o cu po-me com esse as sun to, Se na dor. Qu-
an do fa lam em fe de ra li zar as ro do vi as, pen sam ape -
nas em sa nar os pro ble mas dos atu a is Go ver na do res.
Res pe i to os Go ver na do res, prin ci pal men te os do meu 
Par ti do, PSDB, mas não po de mos pen sar em fe de ra-
li zar ro do vi as ape nas para isso. O que será dos pró xi-
mos go ver na do res? Quem man te rá as ro do vi as da qui
a seis, sete, oito, dez, quin ze, vin te anos? Deve ha ver
um com pro mis so mí ni mo para, pelo me nos, ga ran tir
re cur sos men sa is para es ses Esta dos, vi san do à con -
ser va ção das ro do vi as. Se hoje es ta mos pre o cu pa-
dos com a pre ca ri e da de das ro do vi as do Bra sil, fico
ima gi nan do como será da qui a al guns anos, quan do
os Esta dos es ti ve rem fa li dos, sem con di ções mí ni-
mas de man tê-las, já que a União não terá mais essa
res pon sa bi li da de. Se na dor Cé sar Bor ges, fiz esse pe -
que no acrés ci mo por que não ha via co men ta do esse
as sun to an tes. Qu e ro cum pri men tá-lo pelo pro nun ci-
a men to que faz, que como sem pre en ri que ce esta
Casa e, prin ci pal men te, ilu mi na o ca mi nho que de ve-
mos se guir no Se na do. Pa ra béns.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Se na dor
Le o nel Pa van, agra de ço-lhe o apar te, até por que V.
Exª trou xe à ba i la um pon to que fi cou va zio no meu
dis cur so, re fe ren te a esse as pec to im por tan tís si mo
do tu ris mo bra si le i ro.

Tal vez na dé ca da de 60 ou 70 pu dés se mos di -
zer que o Bra sil teve efe ti va men te um tu ris mo ro do-
viá rio, fe i to so bre ro das, nos ôni bus, em ex cur sões. O
ci da dão bra si le i ro po dia pe gar seu au to mó vel com
sua fa mí lia e se des lo car pelo Bra sil in te i ro, por que ti -
nha es tra das de boa qua li da de e tam bém se gu ran ça.
Atu al men te, é uma aven tu ra a vi a gem de uma fa mí lia
pe las es tra das bra si le i ras – por exem plo, de Sal va dor
para o Rio de Ja ne i ro –, pois não se sabe se ha ve rá
su ces so. É um alto ris co aven tu rar-se numa es tra da
fe de ral, por que, pri me i ra men te, há a de pre ci a ção do
pa tri mô nio – o ve í cu lo –, os aci den tes e os ris cos a
que se sub me te a fa mí lia. Exis te, ain da, a in se gu ran-
ça dos as sal tos nas es tra das fe de ra is.

A ver da de é que, sem a me lho ria das es tra das,
o nos so tu ris mo in ter no di mi nu i rá, por que o ci da dão

bra si le i ro que está em fé ri as, prin ci pal men te o de
clas se mé dia e o de clas se mé dia ba i xa, tem di fi cul-
da des para com prar uma pas sa gem aé rea de São
Pa u lo para Sal va dor ou para qual quer ca pi tal do Nor -
des te bra si le i ro. A po pu la ção ne ces si ta do tu ris mo ro -
do viá rio, que está im pe di do de cres cer por con ta exa -
ta men te das con di ções das nos sas es tra das.Agra de-
ço a V. Exª que ci tou um seg men to im por tan tís si mo
que so fre com as con di ções das es tra das bra si le i ras.

Por ou tro lado, Se na dor Le o nel Pa van, não po -
de mos di zer que a cul pa é do atu al Go ver no, que está
em exer cí cio há ape nas qua tro me ses e meio; com-
ple ta rá cin co me ses. No en tan to, po de mos co brar do
Go ver no Lula a fal ta de um pro je to ou o iní cio de uma
ação por me nor que seja. O Go ver no pen sa ape nas
em cons tru ir su pe rá vit pri má rio.Se o su pe rá vit pri má-
rio, acer ta do com o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal,
era de 3,75%, fi xa do na que le acor do do ano pas sa do,
que evi tou a que bra do País por in se gu ran ça e in tran-
qüi li da de, na ele i ção do atu al Pre si den te, por que nin -
guém sa bia qual se ria a sua li nha po lí ti ca nem eco nô-
mi ca.

Se o su pe rá vit pri má rio so bre o Pro du to Inter no
Bru to era de 3,75%, no ano pas sa do, hoje, até para a
sur pre sa do FMI, o Go ver no Fe de ral diz que é de
4,25%. E, mais do que isso, Srªs. e Srs. Se na do res, o
su pe rá vit pri má rio des te pri me i ro tri mes tre des te ano
já apre sen tou mais de 6%, o que é um dado his tó ri co.

Então, va mos tra ba lhar só para su pe rá vit pri má-
rio, para po der pa gar as dí vi das e os ju ros, e o Bra sil
vai-se aca ban do li te ral men te, como es tão aca ba das
as nos sas es tra das. Por tan to, que ro fa zer essa con -
cla ma ção, nes te mo men to, para que pos sa mos até
aju dar o Mi nis tro dos Trans por tes, Ander son Adal to,
que re co nhe ceu aqui que não pode fa zer mu i ta co i sa,
por que esse é o di ta me do Go ver no Fe de ral, do Mi -
nis té rio do Pla ne ja men to e do Mi nis té rio da Fa zen da.

Na se ma na pas sa da, a im pren sa no ti ci a va a luta 
de S. Exª para con se guir al gum re cur so e, pa re ce-me
que de po is de mu i ta ten ta ti va e mu i ta ar ti cu la ção, ele
con se guiu R$300 mi lhões a mais, o que é ir ri só rio di -
an te das ne ces si da des bra si le i ras.

Mas, Sr. Pre si den te, agra de cen do a com pre en-
são de V. Exª que ro en cer rar mi nhas pa la vras, e re-
lem brar às au to ri da des res pon sá ve is pela área de
trans por te que é pre ci so sal var, ur gen te men te, esse
pa tri mô nio ro do viá rio do País, que está em acen tu a do
pro ces so de de gra da ção. Não po de mos mais es pe-
rar, por que o es ta do las ti má vel das ro do vi as com pro-
me te gra ve men te o abas te ci men to in ter no, one ra sig -
ni fi ca ti va men te o cha ma do cus to Bra sil e anu la pe ri-
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go sa men te a com pe ti ti vi da de das nos sas ex por ta-
ções.

Por tan to, se pro vi dên ci as sé ri as não fo rem to -
ma das pelo Go ver no Fe de ral, em bre ve es pa ço de
tem po, che ga rá o mo men to em que a eco no mia bra si-
le i ra não su por ta rá mais acu mu lar tan tos pre ju í zos.
Esta mos per den do, to dos os dias, re cur sos pre ci o sos
que po de ri am mu i to bem ser uti li za dos na re cu pe ra-
ção das nos sas pró pri as es tra das.

Mu i to obri ga do pela pa ciên cia, Sr. Pre si den te!
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor João Ca -
pi be ri be. V. Exª dis põe de até 20 mi nu tos.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a re a li-
da de é que es ta mos di an te de um mo de lo es go ta do
pe los dis cur sos que ou vi mos nes ta Casa. As di fi cul-
da des eco nô mi cas, so ci a is, a cri se so ci al do País é
gra ve, e esse mo de lo, fun da men ta do na ca pa ci da de
do mer ca do de re gu lar nos sas vi das, es go tou. Esgo -
tou, mas tem con se qüên ci as, que po de ri am ser re su-
mi das no Orça men to Pú bli co que está sen do ge ri do
pelo Pre si den te Lula. 

Qual é esse Orça men to que está nas mãos do
Pre si den te Lula para bus car aten der às de man das e
às ne ces si da des da so ci e da de bra si le i ra? Eu gos ta ria
de fa lar exa ta men te so bre o es go ta men to de mo de lo
– o mo de lo pre da dor, fun da men ta do na ci ran da fi nan-
ce i ra, que nada tem a ver com o ca pi tal pro du ti vo, que
é um gran de cas si no, onde as pes so as ou gru pos
eco nô mi cos apli cam re cur sos para afe rir, cada vez
mais, ma i o res lu cros, com base nes sas ta xas ab sur-
das de ju ros que são só pra ti ca das nos di tos pa í ses
emer gen tes.

Re tra tei aqui, na sex ta-fe i ra pas sa da, a si tu a ção
do Pre si den te Lula. Para sa ber mos exa ta men te como 
o Pre si den te Lula está go ver nan do, va mos ima gi nar
que o Orça men to seja uma pá gi na em bran co. Ora, se 
do brar mos esta pá gi na – que re pre sen ta o Orça men-
to – pela me ta de e a ras gar mos, sig ni fi ca que 50%
des se Orça men to que o Pre si den te ad mi nis tra, que
her dou, me ta de, é para pa gar ju ros e ser vi ços da dí vi-
da. A ou tra me ta de, o que res ta, vou do brar aqui em
qua tro pe da ços; e três quar tos da se gun da me ta de
são para pa gar os ser vi do res ati vos, ina ti vos e pen si-
o nis tas. O Pre si den te go ver na com essa ti ri nha, que
cor res pon de a 12,5% do Orça men to. É esse o po der
do Pre si den te. E o Orça men to é o ins tru men to da po -
lí ti ca. A po lí ti ca é fe i ta por meio do Orça men to Pú bli co.
E as dis pu tas ele i to ra is são sem pre em bus ca do

mes mo tro féu, seja mu ni ci pal, es ta du al ou para a Pre -
si dên cia da Re pú bli ca. A dis pu ta é o Orça men to Pú -
bli co. E é exa ta men te des se Orça men to Pú bli co, re -
du zi do a 12,5%, que o Pre si den te pode cor tar, e é daí
que tam bém tem que ti rar o tal do su pe rá vit pri má rio,
aqui lo que de i xa de ser in ves ti do no País para po der
aten der às ques tões do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o-
nal. Por tan to, o que res ta para go ver nar é mu i to pou -
co. Então, o mo de lo que nos foi im pos to, e que era
can ta do em pro sa e ver so, de que se ria a sal va ção
para o de sen vol vi men to do nos so País, es go tou-se.

De ve mos cons tru ir um novo mo de lo, sim. E eu
di ria que nes se mo de lo a cons tru ir já exis tem al guns
in di ca do res, en tre eles a pre sen ça do Pre si den te Lula 
na Ama zô nia e o an te pro je to que Sua Exce lên cia nos
apre sen tou, que fun da men ta o novo mo de lo no pa tri-
mô nio am bi en tal da so ci e da de.A eco no mia bra si le i ra
é in ten si va na uti li za ção dos re cur sos da na tu re za. Se
não hou ver uma pre o cu pa ção e uma ra ci o na li da de
com a uti li za ção dos re cur sos da na tu re za, ma ta re-
mos a ga li nha dos ovos de ouro, que é o pa tri mô nio
am bi en tal da so ci e da de bra si le i ra. Digo isso, por que o 
Bra sil pro duz o que é ar ran ca do da na tu re za. A ba lan-
ça co mer ci al bra si le i ra é ba se a da na pro du ção agrí -
co la. Por tan to, o Bra sil é de pen den te da na tu re za.
Logo, é uma po tên cia am bi en tal. O que nos fal ta é co -
lo car o meio am bi en te como cen tro de pla ne ja men to
que pos sa aten der às ne ces si da des hu ma nas, às ne -
ces si da des in te gra is.

E vol to à mi nha Ama zô nia, aliás, à nos sa Ama -
zô nia. Pelo me nos 60% dos dis cur sos aqui pro fe ri dos
de ve ri am abor dar a ques tão da Ama zô nia, que cor -
res pon de a 60% do nos so ter ri tó rio, esse ter ri tó rio
con ti nen tal e des ta po tên cia am bi en tal que é o Bra sil.

Vol to a fa lar da Ama zô nia, por que o mo de lo que
nós es ta mos dis cu tin do tem no meio am bi en te o cen -
tro do pla ne ja men to. Nós pre ci sa mos pla ne jar com a
pre o cu pa ção em aten der às ne ces si da des so ci a is do
pre sen te, mas tam bém com o com pro mis so do fu tu ro.
É o que es ta mos fa zen do na Ama zô nia; é essa a
gran de dis cus são. E al gu mas ex pe riên ci as já fo ram
acu mu la das ao lon go des ses anos. Para po der mos
mu dar essa ca mi nha da que nos leva a es ses dis cur-
sos an gus ti an tes da fal ta de se gu ran ça pú bli ca, de in -
fra-es tru tu ra, da fal ta de em pre gos no País, te mos
que cons tru ir co nhe ci men to. E este é o as pec to de ci-
si vo para a mu dan ça de mo de lo: cons tru ir co nhe ci-
men tos que se jam ne ces sá ri os para ge rar ri que zas
que aten dam in te gral men te às nos sas ne ces si da des.

Nes te as pec to, te mos al gu mas ex pe riên ci as a
se rem con si de ra das por esta Casa e pelo nos so Mi -
nis tro da Edu ca ção, Cris to vam Bu ar que. O mo de lo de 
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de sen vol vi men to sus ten tá vel para a Ama zô nia tem
que pen sar in te gral men te as ne ces si da des hu ma nas,
en tre elas a ne ces si da de da cons tru ção do co nhe ci-
men to, da edu ca ção, para que pos sa mos de sen vol-
ver um mo de lo em har mo nia com a na tu re za.

Des de 1995, es ta mos de sen vol ven do no Ama -
pá uma es pé cie de la bo ra tó rio para o de sen vol vi men-
to sus ten tá vel. E a edu ca ção foi o pon to im por tan te:
des per tar um novo mo de lo que pos sa fa zer com que
as no vas ge ra ções se com pro me tam com esse mo-
de lo que se fun da men ta no res pe i to à his tó ria, à cul tu-
ra e à na tu re za da Ama zô nia. E lá, nós im plan ta mos
um mo de lo de es co la so ci o am bi en tal, com uma me to-
do lo gia fun da men ta da no uso cor re to do am bi en te e
na in clu são da his tó ria da ex pe riên cia da cri an ça na
cons tru ção do co nhe ci men to. Implan ta mos a pri me i ra
es co la so ci o am bi en tal no del ta do Ama zo nas, na foz
do Rio Ama zo nas, en tre o Oce a no Atlân ti co e o Rio
Ama zo nas. Aliás, se ria im por tan te que este Ple ná rio
dis pu ses se de um gran de mapa do Bra sil, para que
pu dés se mos lo ca li zar, na hora em que eu es ti ves se
fa lan do do Arqui pé la go do Ba i li que, si tu a do lá na foz
do Rio Ama zo nas, ou, en tão, na hora em que o Se na-
dor Mão San ta es ti ves se fa lan do do seu Pi a uí, por que
este País é con ti nen tal. Então, pre ci sa mos de um
gran de mapa aqui nes te ple ná rio, que vai nos per mi tir
não só fa lar mos das nos sas ex pe riên ci as, mas, tam -
bém, lo ca li zá-las.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Pro fes sor Ca pi-
be ri be, V. Exª me per mi te uma in ter ven ção?

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –
Tem V. Exª a pa la vra.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Sr. Se na dor, es -
ta mos a apren der mu i to com o pro nun ci a men to de V.
Exª, mas hou ve um lap so, por que o Rio Ama zo nas
não for ma del ta, ele se lan ça úni co.Deus só quis três
ve zes fa zer um del ta: com o Nilo, na Áfri ca, com o Me -
con gue, na Ásia, e com o nos so Rio Par na í ba, de po is
de per cor rer 1.458 Km. Aí ele não se lan ça como o
Ama zo nas, úni co; ele se abre, lem bran do a le tra gre -
ga del ta. Mas, como não es tu da mos gre go, va mos en -
ten der me lhor as sim: o Rio Par na í ba, que se pa ra o Pi -
a uí do Ma ra nhão, an tes de se lan çar no Oce a no
Atlân ti co, di vi de-se em cin co rios, lem bran do o for ma-
to de uma mão (com cer te za san ta!), e for ma 78 ilhas
nes se lan ça men to – aí é o del ta. Mas o Rio Ama zo nas
é o ma i or rio do mun do e man dou os me lho res re pre-
sen tan tes para esta Casa. E está ali o Se na dor Arthur
Vir gí lio sin te ti zan do.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –
Obri ga do, Se na dor Mão San ta, pelo seu apar te. Mais

uma ra zão para que te nha mos o mapa aqui. O Rio
Ama zo nas, quan do des pe ja no Atlân ti co, for ma um
con jun to de ilhas. E en tre elas está a ma i or ilha flu vi al
do Pla ne ta: a Ilha de Ma ra jó. Acre di to que deva ha ver
mais de 78 ilhas do del ta do Par na í ba. Há, aliás, al gu-
mas ilhas que se des lo cam pela for ça das águas.
Algu mas ilhas eram na foz de um rio e hoje es tão a 30
km de dis tân cia, le va das pela for te cor ren te za do Rio
Ama zo nas, que é algo mo nu men tal.

No en tan to, gos ta ria de fa lar da foz do rio, do
con jun to de ilhas cha ma do Arqui pé la go do Ba i li que. E
foi lá que lo ca li za mos a pri me i ra es co la so ci o am bi en-
tal. O úni co aces so ao ar qui pé la go é de bar co – são
13 ho ras de bar co. Por que a lo ca li za mos a essa dis -
tân cia? Por que ima gi ná va mos que, se lo grás se mos
êxi to num lu gar com tan tas di fi cul da des, po de ría mos
trans for mar esse mo de lo so ci o am bi en tal de cons tru-
ção do co nhe ci men to num mo de lo para todo o Ama pá
e, evi den te men te, para o con jun to da Ama zô nia. O
pro ces so é sim ples: a es co la re cu pe ra a his tó ria, a
cul tu ra do povo, usan do como ins tru men to pe da gó gi-
co os re cur sos da bi o di ver si da de. De i xou de lado o
plás ti co, o iso por e de sen vol veu, como nas ar tes plás -
ti cas, por exem plo, re si nas e tin tas para a pro du ção
de qua dros. A idéia é que es sas ex pe riên ci as pos-
sam, mais tar de, ser in dus tri a li za das. Ou seja, te mos
ar tis tas que pin tam com co ran tes da na tu re za, que
não lhes afe ta a sa ú de e po dem ser de sen vol vi dos in -
dus tri al men te.

Então, essa es co la uti li za todo seu ma te ri al pe -
da gó gi co para re pro du zir a ge o gra fia, a ma te má ti ca a
par tir da na tu re za. É uma es co la que for ma es pe ci a-
lis ta em edu ca ção am bi en tal e de sen vol vi men to eco -
nô mi co sus ten tá vel na foz do Rio Ama zo nas. E a es -
co la já re ce beu vá ri os prê mi os, já foi vi si ta da e foi ob -
je to de mu i tas ma té ri as na Rede Glo bo, na TV Ban -
de i ran tes, em to das as te le vi sões, in clu si ve nas te le-
vi sões da Eu ro pa. Ago ra mes mo a BBC, de Lon dres,
está lá para es tu dar o mo de lo. Ela re ce beu o prê mio
Ro dri go Melo de Fran co, do IPHAN (Insti tu to de Pa tri-
mô nio His tó ri co e Artís ti co Na ci o nal), e da Fun da ção
Ge tú lio Var gas, no pro gra ma de Ges tão Pú bli ca e Ci -
da da nia. É um pro je to pre mi a do. A pro pó si to, o pro je-
to foi re a li za do em par ce ria com o Uni cef. Enfim, é
uma ex pe riên cia de pelo me nos cin co anos, ex pe riên-
cia essa que eu pe di ria ao Mi nis tro Cris to vam Bu ar-
que que man das se es tu dar essa ex pe riên cia an tes
que ela aca be. E digo “an tes que ela aca be”, por que a 
in for ma ção que nos che ga é a de que a es co la Bos -
que do Ba i li que está pa ra li sa da. A es co la hoje tem
740 a 750 alu nos, do pré-es co lar ao ní vel mé dio,
cons tru in do o co nhe ci men to da for ma como aca bei
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de ex pla nar. O re sul ta do é que o pro je to trou xe de vol -
ta os ilhéus, os mo ra do res do Arqui pé la go do Ba i li-
que, que já te ri am aban do na do suas co mu ni da des lo -
ca is. Por tan to, a es co la não pode de sa pa re cer.

Hoje a es co la não tem pro fes so res e não tem re -
cur sos por que, ve jam, para fa zer uma es co la no pa -
drão da es co la Bos que do Ba i li que, te ría mos de in-
ven tar uma nova for ma de ge rir os re cur sos pú bli cos.
E foi o que fi ze mos. O ar qui pé la go tem um con se lho
co mu ni tá rio, com o qual o nos so go ver no tra ba lhou
em par ce ria, des de a cons tru ção da es co la, para usar 
a ma té ria-pri ma lo cal, por que é uma re gião de flo res-
ta rica em ma de i ra de lei, rica em pa lhas para co ber-
tu ra. O con se lho co mu ni tá rio se en car re gou de ge ren-
ci ar e ad mi nis trar a es co la até o iní cio des te ano,
quan do o go ver no lo cal re sol veu tro car o con se lho co -
mu ni tá rio por uma co o pe ra ti va que tem um dono.
Nun ca vi co o pe ra ti va ter dono, mas essa tem. Para le -
ci o nar numa es co la com me to do lo gia so ci o am bi en tal,
exi gem-se es pe ci a lis tas, pro fes so res de ní vel mé dio
que te nham for ma ção na área de edu ca ção am bi en-
tal, o que é mu i to di fí cil en con trar. Como a es co la ti -
nha au to no mia, por meio do con se lho co mu ni tá rio,
para con tra tar es ses pro fes so res em qual quer Esta do
bra si le i ro, a es co la fun ci o na va por que o con se lho
con tra tou pro fes so res em São Pa u lo, na Ba hia, em
Be lém, em Ma ca pá. O cor po de pro fes so res era qua li-
fi ca do e re ce bia uma re mu ne ra ção que cor res pon dia
à sua qua li fi ca ção. Hoje, es go ta da essa re la ção de
par ce ria com o con se lho co mu ni tá rio do Ba i li que e
con tra ta da a co o pe ra ti va que tem um dono, re du-
ziu-se o sa lá rio des ses pro fes so res pela me ta de. E aí, 
evi den te men te, os pro fes so res en tre ga ram o car go e
a es co la hoje se en con tra sem pro fes so res para dar
con ti nu i da de a esse belo pro je to.

Por isso, in sis to em que o Mi nis té rio da Edu ca-
ção bus que fa zer uma ava li a ção, até por que ou tras
ava li a ções já fi ze ram al gu mas uni ver si da de bra si le i-
ras, que es ti ve ram lá ve ri fi can do o mé to do so ci o am bi-
en tal de cons tru ção do co nhe ci men to, apre sen tan do,
a ma i o ria, re la tó ri os ex tre ma men te po si ti vos.

Vou en ca mi nhar um re que ri men to ao Mi nis té rio
da Edu ca ção para que essa ex pe riên cia seja ana li sa-
da, ava li a da, es tu da da, an tes que a es co la seja fe-
cha da, por que o Go ver no está anun ci an do que de ve-
rá aca bar com o en si no de se gun do grau em toda a
re gião.

O Go ver na dor do Ama pá, Sr. Wal dez Góez, as -
si nou ago ra a pro pos ta do Pre si den te Lula de cons-
tru ção do mo de lo de de sen vol vi men to sus ten tá vel
para a Ama zô nia, e um dos as pec tos fun da men ta is
da pro pos ta se ba se ia exa ta men te no co nhe ci men to.

Enca mi nha rei, en tão, o re que ri men to so li ci tan do
essa ava li a ção do MEC.

E que ro en cer rar di zen do que a si tu a ção do nos -
so País é esta que vi ve mos no co ti di a no, de di fi cul da-
des, de vi o lên cia ur ba na. Já não po de mos nem nos
des lo car de uma ci da de para ou tra sem sen tir te mor,
como mu i to bem lem bra do aqui, por que a vi o lên cia
nos acom pa nha pe las es tra das e nas ci da des. A cri se
so ci al é agu da, a eco nô mi ca tam bém. E até ago ra
não vi mos pre o cu pa ção com a cri se eco nô mi ca; con -
ti nu a mos numa cri se de pro du ção. Ape nas os mer ca-
dos fun da men ta dos na es pe cu la ção vol ta ram a dar
si na is de equi lí brio. Mas nes ses mer ca dos a so ci e da-
de bra si le i ra, o povo bra si le i ro não tem nada, nes se
jogo de mer ca do não en tra o povo. O povo está fora
dis so. O povo pre ci sa exa ta men te de in ves ti men to no
se tor pro du ti vo. Aí, sim, é que te mos que pe gar as so -
bras, os ati vos, aque les que não pas sa ram pelo pro -
ces so de pri va ti za ção de sen fre a da dos úl ti mos doze
anos. Res tam ain da al guns ban cos, como o Ban co do
Bra sil, que tem uma his tó ria de ser vi ços pres ta dos a
este País, como o BNDES, com seus pro ble mas de fi -
nan ci a men to, da pri va ti za ção do se tor elé tri co, que
nos con du ziu ao “apa gão”, como os ban cos re gi o na-
is, as agên ci as de de sen vol vi men to re gi o na is e os
fun dos. Ain da te mos al guns me i os ca pa zes de vol tar
a in du zir o cres ci men to eco nô mi co des te País.

O Pre si den te Lula e a sua equi pe têm uma dura
ta re fa: con ci li ar esse mo de lo pre da dor de mer ca do,
ba se a do em ju ros exor bi tan tes... E está na hora de
ba i xá-los. O mo men to é este. Pre ci sa mos ar ris car um
pou co, re du zir es sas ta xas de ju ros, para in cen ti var o
cres ci men to. Aí sim, te ría mos a pri me i ra me xi da no
se tor pro du ti vo. Além de os ati vos que so bra ram se -
rem ca na li za dos para a pro du ção, pre ci sa mos re du zir
essa taxa de ju ros para po der mos re to mar o cres ci-
men to na área que nos in te res sa, que é a da pro du-
ção. Te mos os bons re sul ta dos do se tor agrí co la. Vol -
to a in sis tir no uso in ten si vo de re cur sos da na tu re za.
Esta mos dan do pou ca aten ção para o ge ren ci a men to
do pa tri mô nio am bi en tal. Não po de mos per der isso
de vis ta: o Bra sil de pen de de seus re cur sos na tu ra is.
Ele está sen do ge ri do de for ma pre da tó ria, o que
pode fa zer com que “ma te mos a ga li nha dos ovos de
ouro”.

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

pos) – A Mesa agra de ce a pre sen ça dos se nho res vi -
si tan tes, que lo tam nos sas ga le ri as. É uma ale gria
para nós, Se na do res, tê-los aqui, bem como ter a au -
diên cia dos se nho res te les pec ta do res da TV Se na do.
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No bre Lí der Arthur Vir gí lio, V. Exª usa rá o ho rá-
rio de Li de ran ça do PSDB?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Per -
fe i ta men te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Por tan to, con ce do a pa la vra a V.Exª, no bre Se -
na dor Arthur Vir gí lio, como Lí der, por cin co mi nu tos,
para uma co mu ni ca ção de in te res se par ti dá rio, nos
ter mos do art. 14, in ci so II, alí nea a, do Re gi men to
Inter no.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, le rei
os tre chos mais ne vrál gi cos de um pro nun ci a men to
que eu gos ta ria de ver trans cri to, na ín te gra, nos Ana -
is da Casa.

O Go ver no Fer nan do Hen ri que re ce-
beu um se tor elé tri co in sus ten tá vel, mar ca-
do pela ina dim plên cia, pe las obras pa ra li sa-
das e pelo va zio ins ti tu ci o nal de sete anos
sem no vas con ces sões. Ini ci ou uma enor me
trans for ma ção, ten tan do cor ri gir dis tor ções
do an ti go mo de lo que ha via fa li do e no qual
o Esta do ocu pa va to das as po si ções, pla ne-
jan do, exe cu tan do, fi nan ci an do, re gu lan do,
fis ca li zan do e fi xan do ta ri fas. A con ta ti nha
sido pas sa da para os con tri bu in tes em 1993
e não foi pe que na: 32 bi lhões de dó la res em 
va lo res de hoje.

..............................................................
O Go ver no pas sa do tam bém re co nhe-

ceu que não po de ria con ti nu ar atu an do em
to dos os se to res eco nô mi cos. Em nome da
atra ção de no vos ca pi ta is, im pres cin dí ve is
para a ex pan são da ofer ta, e do in cen ti vo à
efi ciên cia eco nô mi ca, dis pôs-se a abrir mão
da pro pri e da de e do enor me po der car to ri al
de con tro lar o dia-a-dia de um se tor que mo -
vi men ta mais de 70 bi lhões de re a is por
ano.

..............................................................
Nos úl ti mos anos vi nham sen do cons-

tru í das as con di ções para que o se tor elé tri-
co evo lu ís se per ma nen te men te de for ma
sus ten tá vel. Qu a tro pre mis sas mar cam essa 
tra je tó ria: trans pa rên cia, li ber da de, iso no mia
e efi ciên cia.

..............................................................
Tudo isso está sen do de i xa do de lado

pela nova ges tão, sem que se te nha cla re za
do ca mi nho al ter na ti vo que será im ple men-
ta do. O Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia e o

BNDES, e suas ves ta is do pas sa do, des to-
am de um Go ver no que se mos tra aten to ao 
fu tu ro.

..............................................................
Vi ve mos um mo men to es pe ci al. Va-

mos de ci dir que com pe ti ção que re mos, se
aque la na qual ven ce o mais ca paz e que
pode tra zer be ne fí ci os ao con su mi dor e à
eco no mia, ou aque la que será ven ci da por
quem ob ti ver mais pri vi lé gi os e be ne fí ci os
car to ri a is, que só apor tam no vos cus tos e
ine fi ciên ci as e apon tam para a ins tru men ta-
li za ção po lí ti ca de um se tor vi tal para a eco -
no mia.

Vi ve mos o ris co de o País fi car ex pos-
to à mais per ver sa de to das as ali an ças po -
lí ti cas, aque la com pos ta por par te do ve lho
em pre sa ri a do, for ta le ci do nos car tó ri os da
di ta du ra mi li tar, sem pre em bus ca de pro te-
ção go ver na men tal ou de uma re ser va de
mer ca do, em acor do com o seg men to sin di-
cal en cas te la do nas es ta ta is, que tam bém
de fen de os pri vi lé gi os dos seus mem bros.

..............................................................
Enfim, pode-se per gun tar: quan to es-

sas in de fi ni ções e o es pí ri to sa u do sis ta e
cen tra li za dor vão cus tar ao País? Se cada
in dús tria, cada con su mi dor ou, pior, cada
con tri bu in te vai pa gar a con ta, eles me re-
cem, ao me nos, sa ber o que e por que es ta-
rão pa gan do. Que si na is da re mos aos in ves-
ti do res? Que tipo de in ves ti do res pre ten de-
mos atra ir? São ques tões que se im põem e
pre ci sam ser tra ta das com o mes mo re a lis-
mo com que o Go ver no Lula tem tra ta do as
ques tões ma cro e co nô mi cas.

..............................................................
Ao mes mo tem po, é ne ces sá rio lem-

brar que o mo de lo pro pos to, cal ca do no in-
ves ti men to pú bli co, via es ta ta is – na ver da-
de um re tor no, tra ves ti do, ao pa ra dig ma
cons tru í do du ran te a di ta du ra mi li tar – é ca -
u sa dor de de se qui lí bri os fis ca is e en di vi da-
men to pú bli co.

..............................................................
Mi nis tro Pa loc ci e Pre si den te Lula,

essa via é bas tan te co nhe ci da, as sim como
suas de cor ren tes pres sões in fla ci o ná ri as.
Não se pode co me ter o ve lho erro de de i xar
que as po lí ti cas se to ri a is não es te jam em
sin cro nia com a po lí ti ca ma cro e co nô mi ca,
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pois po dem ser ge ra do ras de ener gia elé tri-
ca, mas, tam bém, de de se qui lí bri os es tru tu-
ra is in de se já ve is.

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

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te,
acres cen tan do, mais uma vez, que en tre go aqui o
pro nun ci a men to, de cer ta for ma alen ta do, para que
seja pu bli ca do na ín te gra, pro pon do que ini ci e mos,
nes ta Casa, um de ba te am plo, qua li fi ca do, sé rio, de
alto ní vel – não po de ria ser de ou tra for ma, pois não 
se co a du na ria com o Se na do – so bre agên ci as re-
gu la do ras, po lí ti cas de ener gia, en fim, so bre ques-
tões que re pre sen ta ri am o bom ou o mau ca mi nho
no cam po mi cro e co nô mi co – e o Go ver no atu al en-
ve re da pelo mau ca mi nho.

No cam po ma cro e co nô mi co, o Go ver no vai ra -
zo a vel men te bem. Da Admi nis tra ção – a meu ver –,
ele pa ra li sa o País e está sen do pa ra li sa do pe las suas 
per ple xi da des. No ter re no mi cro e co nô mi co, o Go ver-
no tam bém está pa ra li sa do e, ao con trá rio, quan do
não se de mons tra pa ra li sa do, está indo por ca mi nhos
que lem bram um pas sa do que não é bom para o País.
Ao mes mo tem po, não es tão con se guin do en ten der
que, a per sis ti rem por essa via, es tão afu gen tan do in -
ves ti men tos sig ni fi ca ti vos na in fra-es tru tu ra bra si le i ra
a par tir do mo men to zero do Go ver no Lula e, quem
sabe, ao lon go de to dos os seus qua tro anos de ges -
tão.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. Era o que eu ti -
nha a di zer.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) –
Trans pa rên cia e Li ber da de Se nhor. Pre si den te, Se-
nho raªs e Se nho res. Se na do res, São ine gá ve is e pu -
bli ca men te re co nhe ci dos, na ci o nal e in ter na ci o nal-
men te, os pon tos de acer to do Go ver no do Pre si den-
te Lula. O re tor no daA con fi an ça da co mu ni da de fi -
nan ce i ra in ter na ci o nal sobe, a re du ção do ris co Bra sil
cai, a va lo ri za ção do Real se va lo ri za e os si na is de
que da da in fla ção e do de sem pre go dão si na is de
que da são re sul ta dos con tun den tes dda im ple men ta-
ção de uma po lí ti ca eco nô mi ca ne ces sá ria e ade qua-
da. Há, é ver da de, no en tan to, ines go tá ve is ar gu men-
tos para com pro var que os acer tos do Go ver no do
Par ti do dos Tra ba lha do res de ri vam da ne ga ção de
tudo o que o Par ti do PT pre gou e que são a ma i or ho -
me na gem que o atu al go ver no po de ria pres tar ao que 
o pre ce de u an te ri or. No mo men to No en tan to, en tre-
tan to, é mais im por tan te e ori gi nal tra tar dos er ros ain -

da ocul tos do que dos acer tos evi den tes do novo Go -
ver no.

A gran de ques tão que se co lo ca é: ven ci dos os
de sa fi os fis ca is mais pre men tes, es ta re mos pre pa-
ran do o País para um sal to de de sen vol vi men to? O
que está sen do fe i to no cam po da in fra-es tru tu ra cor -
res pon de ao que se ob ser va na ma cro e co no mia? Se -
gun do di zem mu i tos dos téc ni cos e in ves ti do res que
me pro cu ram, a res pos ta é não. E a res pos ta é não
jus ta men te por que, ao con trá rio do que faz na ma cro-
e co no mia, no cam po da in fra-es tru tu ra, em par ti cu lar
no se tor elé tri co, o PT pre ten de ino var olhan do pelo
re tro vi sor.

O Go ver no Fer nan do Hen ri que re ce beu um se -
tor elé tri co in sus ten tá vel, mar ca do pela ina dim plên-
cia, pe las obras pa ra li sa das e pelo va zio ins ti tu ci o nal
de sete  7 anos sem no vas con ces sões. Ii ni ci ou uma
enor me trans for ma ção no se tor elé tri co, ten tan do cor -
ri gir dis tor ções do an ti go mo de lo que ha via fa li do e  no 
qual o Esta do ocu pa va to das as po si ções, pla ne jan-
do, exe cu tan do, fi nan ci an do, re gu lan do, fis ca li zan do
e fi xan do ta ri fas –, que fa liu to tal men te. A con ta ti nha
sido foi pas sa da para os con tri bu in tes em 1993 e não
foi pe que na: 32 bi lhões de dó la res em va lo res de
hoje.

Adi ci o nal men te, o Go ver no FHC per ce beu que
o se tor elé tri co se tor na ra e ra m mu i to mais do que um
se tor da in fra-es tru tu ra. Ao lon go do tem po, ha via se
con ver ti do em um ins tru men to de trans fe rên cia de
ren da e de exe cu ção de po lí ti cas de fo men to a ou tros
se to res da eco no mia. Di ver sos dos me ca nis mos que
per mi ti am sub sí di os, in cen ti vos, pri vi lé gi os e com-
pen sa ções se mos tra ram in du to res de ine fi ciên ci as,
dis tor ções e des per dí ci os, tra du zi dos na con ta paga
pelo País., que fo ram in clu í dos na con ta men ci o na da
aci ma.

Um dos as pec tos mais im por tan tes na re for ma
do se tor foi a bus ca da im plan ta ção do re a lis mo ta ri fá-
rio, de modo que a ener gia pas sas se a ser paga efe ti-
va men te por aque les que a con su mi am, ao con trá rio
de como era an tes, com o con tri bu in te – e não o con -
su mi dor – pa gan do par ce las da con ta, em de cor rên-
cia de ma ni pu la ções de todo o tipo e sem qual quer
trans pa rên cia.

Um dos as pec tos mais im por tan tes das mu dan-
ças pro pos tas no Go ver no FHC foi a bus ca da im plan ta-
ção do re a lis mo ta ri fá rio, de modo que a ener gia pas-
sas se a ser paga efe ti va men te por aque les que a con-
su mi am e não, como era an tes, pelo con tri bu in te, que
pa ga va par ce las da con ta, em de cor rên cia de ma ni pu-
la ções de todo tipo, sem qual quer trans pa rên cia.
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O Go ver no pas sa do tam bém re co nhe ceu que
não po de ria con ti nu ar atu an do em to dos os se to res
eco nô mi cos. Eas as po si ções e, em nome da atra ção
de no vos ca pi ta is, im pres cin dí ve is para a ex pan são
da ofer ta, e do in cen ti vo à efi ciên cia eco nô mi ca, dis -
pôs-se mos trou-se dis pos to a abrir mão da pro pri e da-
de e do enor me po der car to ri al de con tro lar o
dia-a-dia de um se tor que mo vi men ta mais de 70 bi -
lhões de re a is por ano. 

Ape sar de pou co per ce bi das, pro fun das mu dan-
ças le ga is e es tru tu ra is fo ram ado ta das con du zi das na 
cons tru ção de um am bi en te que per mi tis se a im plan-
ta ção do novo mo de lo. A op ção pe la de fi ni ção da li vre
co mer ci a li za ção de ener gia; a se pa ra ção das ati vi da-
des de ser vi ço pú bli co, li ga das ao mo no pó lio na tu ral
de trans por te de ener gia, da que las ati vi da des com-
pe ti ti vas de pro du ção e co mer ci a li za ção; e a cri a ção
da Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri caNEEL, do
Ope ra dor Na ci o nal do Sis te ma e do Mer ca do Ata ca-
dis ta de Ener gia, den tre ou tros as pec tos, fo ram são
to das ini ci a ti vas que com põem esse mo vi men to.

Nos úl ti mos anos vi nham sen do cons tru í das as
con di ções para que o se tor elé tri co evo lu ís se per ma-
nen te men te de for ma sus ten tá vel. Qu a tro pre mis sas
mar cam essa tra je tó ria: trans pa rên cia, li ber da de, iso -
no mia e efi ciên cia.

Trans pa rên cia, ao pro cu rar abrir a to dos a “ca i xa
pre ta” do se tor elé tri co, em es pe ci al nas li ci ta ções de
no vas con ces sões e nas re vi sões das ta ri fas das dis -
tri bu i do ras, con vo can do a so ci e da de para dis cu tir até
que pon to po de rá o con su mi dor su por tar in jus tas dis -
tor ções acu mu la das, mu i tas ve zes ao lon go de dé ca-
das.

Li ber da de, ao per mi tir que os con su mi do res es -
co lhes sem seus for ne ce do res de ener gia, in du zin do
às dis tri bu i do ras e co mer ci a li za do ra sos dis tri bu i do res
a bus car sem pre ad qui rir a ener gia mais ba ra ta e con -
fiá vel para pre ser var e ex pan dir seus mer ca dos.

Iso no mia, ao ga ran tir a to dos os agen tes o mes -
mo tra ta men to, de ri va do das leis e dos re gu la men tos
se to ri a is, con di ção fun da men tal para a atra ção de ca -
pi ta is pri va dos para o se tor.

Efi ciên cia, como re sul ta do da com pe ti ção e do -
ge ra da pelo fun ci o na men to de um mer ca do di nâ mi co,
com re gras cla ras, trans pa ren tes e iso nô mi cas.

Tudo isso está sen do de i xa do de lado pela nova
ges tão, sem que se te nha cla re za do ca mi nho al ter-
na ti vo que será im ple men ta do. O Mi nis té rio de Mi nas
e Ener gia ME e o BNDES, e suas ves ta is do re du tos
do pas sa do, des to am de em  um Go ver no que se
mos tra de ve ria es tar aten to ao fu tu ro. O, dão to dos os

si na is que emi tem são de um re tor no à far sa e às fal -
sas so lu ções já ex pe ri men ta das. Pre ten dem de vol ta à 
cen tra li za ção. Pa re cem pre ten der o im pen sá vel, o im -
pos sí vel – re a li zar fa zer as ex pan sãoões do se tor elé -
tri co com base em por meio das  em pre sas es ta ta is do
Esta do, cuja his tó ria de ine fi ciên cia es te ve sem pre li -
ga da ao des man do e ao des per dí cio dos re cur sos pú -
bli co: gran des obras e enor mes pri vi lé gi os para em -
pre ga dos e for ne ce do res., ali a da às res tri ções fis ca is,
não re co men da ria que lhes fos se atri bu í do tão pe sa-
do en car go. Sem qual qu

Os re cur sos para o fi nan ci a men to da ex pan são
vi ri am de... Este é o pon to ne vrál gi co da pro pos ta. De
re cur sos pú bli cos, con cor ren do com ou tras pri o ri da-
des go ver na men ta is? De fi nan ci a men tos ex ter nos?
Do en di vi da men to pú bli co? Dos já pe na li za dos con -
su mi do res atu a is? A pro pos ta em nada se di fe ren cia
das de an ti gos di ri gen tes se to ri a is – é sem pre bom
re cor dar – nas ci dos à som bra de um pro ces so no ta-
da men te an ti de mo crá ti co e de uma po lí ti ca eco nô mi-
ca ex clu den te.

Ade ma is, apos tam no tra ba lham con tra o que é
ma te ri al men te in viá vel. Só o seg men to de ge ra ção
de man da cer ca de dez bi lhões de re a is  R$ 10 bi lhões
por ano para a ex pan são da ofer ta de ener gia elé tri ca.
A trans mis são e a dis tri bu i ção pe di ri am mais algo em
tor no de cin co bi lhões de re a is R$ 5 bi lhões para a
ma nu ten ção da qua li da de do ser vi ço e da con fi a bi li-
da de do sis te ma. Todo o or ça men to de in ves ti men tos
do Go ver no Fe de ral para 2003 soma pou co mais de
R$sete  7 bi lhões de re a is. De onde ti rar, por tan to, os
re cur sos ne ces sá ri os para o se tor elé tri co? A Ele tro-
brás fala em dis po ni bi li da des para in ves ti men tos,
este ano, de cer ca de qua tro bi lhões de re a is. R $ 4 bi -
lhões. E o res tan te, de onde vi ria, se não do se tor pri -
va do? As mu dan ças não fo ram fe i tas, como se vê, por 
mero ca pri cho ide o ló gi co neo-li be ral...

Se mer  qual quer de ba te mais am plo, o que se
per ce be é que as me di das anun ci a das pu bli ca men te
e as ur di das cons tru í das nos bas ti do res apon tam na
mes ma di re ção: a ex tin ção do MAEAE e a cri a ção de
um com pra dor úni co ou pool com pra dor  de ener gia
para o Pais, o en fra que ci men to e cap tu ra da ANEEL
(ape sar dos dis cur sos em con trá rio) e o for ta le ci men-
to das es ta ta is fe de ra is de ener gia. Isto é, apon tam na 
di re ção de algo em que já vi ve mos e cu jos re sul ta dos
con ti nu am sen do pa gos pela so ci e da de bra si le i ra são
co nhe ci dos.

Ade ma is, tra ba lham con tra o que é ma te ri al-
men te in viá vel. Só o seg men to de ge ra ção de man da
cer ca de R$ 10 bi lhões por ano para a ex pan são da
ofer ta de ener gia elé tri ca. A trans mis são e a dis tri bu i-
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ção pe di ri am mais algo em tor no de R$ 5 bi lhões para 
a ma nu ten ção da qua li da de do ser vi ço e da con fi a bi li-
da de do sis te ma. Todo o or ça men to de in ves ti men tos
do Go ver no Fe de ral para 2003 soma pou co mais de
R$ 7 bi lhões. De onde ti rar, por tan to, os re cur sos ne -
ces sá ri os para o se tor elé tri co? A Ele tro brás fala em
dis po ni bi li da des para in ves ti men tos, este ano, de cer -
ca de R$ 4 bi lhões. E o res tan te, de onde vi ria, se não
do se tor pri va do? As mu dan ças não fo ram fe i tas,
como se vê, por mero ca pri cho ide o ló gi co neo-li be-
ral...

Ao mes mo tem po em que aper ta o cer co às dis -
tri bu i do ras, na ma i o ria pri va das, pos ter gan do o re co-
nhe ci men to da CVA, mu dan do uni la te ral men te con-
tra tos, como na ques tão do IGP-M da Par ce la A e de -
ter mi na do o par ce la men to das re vi sões ta ri fá ri as, o
Go ver no dá si na is de que vai ten tar fa vo re cer àas
suas ge ra do ras na ven da dos ex ce den tes de ener gia,
man ten do in te gral men te o IGPM para as ta ri fas de
ge ra ção, ame a çan do au men tar, por de cre to, os pre-
ços do MAE e até mes mo pro mo ven do, de for ma
anti-com pe ti ti va e, pre ju di ci al às dis tri bu i do ras, in cen-
ti vos não iso nô mi cos para ven da a con su mi do res fi -
na is. Como par te do mes mo mo vi men to, o Go ver no
cer ce ia a atu a ção da ANEELL e bus ca cap tu rar o Re -
gu la dor, con tin gen ci an do, em nome do equi lí brio fis -
cal, re cur sos da taxa de fis ca li za ção, que não são se -
us do Go ver no, nem têm ori gem no con tri bu in te. Os
re cur sos que man têm a ANEEL vêm do con su mi dor,
que está pa gan do por algo que não vai re ce ber –
como, por exem plo, a fis ca li za ção dos ser vi ços. Eles
têm des ti na ção es pe cí fi ca es ta be le ci da em lei e não
po dem ser gas tos em qual quer ou tra fi na li da de. Isso
po de rá ge rar, para o Go ver no, in clu si ve o cons tran gi-
men to de so frer uma ação por par te do Mi nis té rio Pú -
bli co, em ra zão do con tin gen ci a men to in de vi do des sa
ver ba.

Vá ri os pa í ses, como a Ingla ter ra, Por tu gal,
Espa nha e os Esta dos Uni dos, tam bém es tão fa zen-
do mu dan ças em seus mo de los do se tor elé tri co. Em
ne nhum de les, po rém, está pre vis to um re tro ces so
em pre ju í zo ter mos do bi nô mio com pe ti ção-efi ciên cia.
Cer ta men te o nos so pro ces so em cur so, até por ter fi -
ca do in com ple to, pre ci sa de aper fe i ço a men tos, mu i-
tos dos qua is en ca mi nha dos no fi nal do Go ver no pas -
sa do, mas isso não deve im pli car re tro ce der no que já
se avan çou.

Vi ve mos um mo men to es pe ci al. Va mos de ci dir
que com pe ti ção que re mos, se aque la na qual ven ce o 
mais ca paz e que pode tra zer be ne fí ci os ao con su mi-
dor e à eco no mia, ou aque la que será ven ci da por
quem ob ti ver mais pri vi lé gi os e be ne fí ci os car to ri a is,

que só apor tam no vos cus tos e ine fi ciên ci as e apon -
tam para a ins tru men ta li za ção po lí ti ca de um se tor vi -
tal para a eco no mia.

Vi ve mos o ris co de o País fi car ex pos to à mais
per ver sa de to das as ali an ças po lí ti cas, aque la com -
pos ta por par te do ve lho em pre sa ri a do, for ta le ci do
nos car tó ri os da di ta du ra mi li tar, sem pre em bus ca de
pro te ção go ver na men tal ou de uma re ser va de mer -
ca do, em acor do com o seg men to sin di cal en cas te la-
do nas es ta ta is, que tam bém de fen de os pri vi lé gi os
dos seus mem bros.

As “pro pos tas” do novo Go ver no, fri se-se, ges ta-
das sem trans pa rên cia e que, como bo a tos, es tão cir -
cu lan do nos bas ti do res pa ra o se tor elé tri co são, so -
bre tu do, in con sis ten tes. Será que a so ci e da de ar ca ria
com a trans fe rên cia de re cur sos or ça men tá ri os para
su por tar a com pra de ener gia por par te do “com pra-
dor úni co” es ta tal? A so ci e da de bra si le i ra sabe qua is
os cus tos da “so lu ção” que lhe es ta rá sen do apre sen-
ta da? Da das as evi den tes res tri ções fi nan ce i ras do
Esta do bra si le i ro e seu pas sa do de ma ni pu la ção po lí-
ti ca de con tra tos, é de se su por que os in ves ti do res
pri va dos de ge ra ção se ri am ten ta dos a au men tar
seus cus tos, pro te gen do-se, le gi ti ma men te, con tra a
mu i to pos sí vel ina dim plên cia do “com pra dor úni co”.
Por úl ti mo, qual se ria o in cen ti vo à efi ciên cia que es ta-
ria sen do in cor po ra do a tal pro pos ta? Pa re ce, afi nal,
que tudo o que se quer, com fins de ma gó gi cos, é
trans fe rir a des pe sa do bol so do con su mi dor para o
bol so do con tri bu in te.

Ou tro as pec to de suma im por tân cia que vem
sen do ne gli gen ci a do pelo Go ver no é o da es tru tu ra
ta ri fá ria ou, de modo mais sin ge lo, a con ta de luz.
Hoje, o con su mi dor é one ra do por uma car ga tri bu tá-
ria pe sa dís si ma e uma sé rie de en car gos se to ri a is,
além de es tar cor ren do o ris co de ter que ar car com
ener gi as mais ca ras, quan do ou tras mais ba ra tas es -
ta ri am dis po ní ve is. So bre o tema o go ver no só se de -
tém em ca rá ter emer gen ci al (como na pos ter ga ção
do pa ga men to da CVA), mas sem qual quer abor da-
gem es tru tu ral. Antes o dis cur so se dava em fun ção
de uma su pos ta per ver si da de do IGP-M, o que pa re-
ce ter sa í do de moda, com o ar re fe ci men to das va ri a-
ções do ín di ce. Uma abor da gem con ce i tu al e trans pa-
ren te para a ques tão ta ri fá ria ain da é aguar da da pela
so ci e da de bra si le i ra.

Enfim, pode-se per gun tar: quan to es sas in de fi-
ni ções e o es pí ri to sa u do sis ta e cen tra li za dor vão
cus tar ao País? Se cada in dús tria, cada con su mi dor
ou, pior, cada con tri bu in te vai pa gar a con ta, eles me -
re cem, ao me nos, sa ber o que e por que es ta rão pa -
gan do. Que si na is da re mos aos in ves ti do res? Que
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tipo de in ves ti do res pre ten de mos atra ir? São ques-
tões que se im põem e pre ci sam ser tra ta das com o
mes mo re a lis mo com que o Go ver no Lula tem tra ta do
as ques tões ma cro e co nô mi cas.

Ao mes mo tem po, é ne ces sá rio lem brar que o
mo de lo pro pos to, cal ca do no in ves ti men to pú bli co, via 
es ta ta is – na ver da de um re tor no, tra ves ti do, ao pa ra-
dig ma cons tru í do du ran te a di ta du ra mi li tar – é, ca u-
sa dor de de se qui lí bri os fis ca is e en di vi da men to pú bli-
co.

Mi nis tro Pa loc ci e Pre si den te Lula, essa via é
bas tan te co nhe ci da, as sim como suas de cor ren tes
pres sões in fla ci o ná ri as. Não se pode co me ter o ve lho
erro de de i xar que as po lí ti cas se to ri a is não es te jam
em sin cro nia com a po lí ti ca ma cro e co nô mi ca, pois
po dem ser ge ra do ras de ener gia elé tri ca, mas, tam -
bém, de de se qui lí bri os es tru tu ra is in de se já ve is.

Era o que eu ti nha di zer.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -

pos) – Se na dor Arthur Vir gí lio Neto, o pe di do de V.Exª
será aten di do, na for ma do dis pos to no Re gi men to
Inter no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Con ce do a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra tam bém como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – V. Exª aguar da ria o pró xi mo ora dor, ou de se ja
fa lar exa ta men te ago ra, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no?

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Se rei rá pi do, Sr. Pre si den te, pois de se jo fa lar em
res pos ta ao Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Por tan to, con ce do a V. Exª a pa la vra, como Lí -
der, por cin co mi nu tos, para co mu ni ca ção ur gen te de
in te res se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14, in ci so II,
alí nea “a”, do Re gi men to Inter no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, es ta va aqui a ou vir o pro nun ci-
a men to do Se na dor Le o nel Pa van e, a se guir, o do
Se na dor Cé sar Bor ges, a re cla ma rem da fal ta de in-
ves ti men tos nas es tra das bra si le i ras. No ín ti mo, achei 
mu i to irô ni co pre sen ci ar Se na do res que de fen de ram
o Go ver no que de i xou as es tra das che ga rem a tal
pon to, por fal ta de in ves ti men tos, ago ra a re cla mar. O
Se na dor Le o nel Pa van quer que o Pre si den te Lula
anun cie, em um ou dois me ses, a re cu pe ra ção das

es tra das, quan do to dos sa be mos que, re a lis ti ca men-
te, isso não é pos sí vel.

O Go ver no re to ma rá os in ves ti men tos pú bli cos,
sim. O Go ver no Lula tem cons ciên cia de que o in ves ti-
men to pú bli co é a gran de ala van ca da eco no mia bra -
si le i ra e de que ele pre ci sa ser re to ma do para que a
eco no mia se re di na mi ze, para que os em pre gos pos -
sam ser ge ra dos, para que, en fim, haja re cur sos para
aten der aos re cla mos so ci a is, que, afi nal de con tas,
são o prin ci pal ob je ti vo do Go ver no.

Eu até de i xa ria pas sar em bran co es ses pro nun-
ci a men tos, por que acre di to que eles fa çam par te da
re tó ri ca dos Par ti dos que ago ra se co lo cam em opo si-
ção, es que cen do-se do seu pas sa do de sus ten ta ção
ao Go ver no que le gou essa si tu a ção ao País; mas, di -
an te do pro nun ci a men to do no bre Lí der do PSDB,
sin to-me obri ga do a vir à tri bu na, pri me i ra men te para
cha mar a aten ção da Casa de que o se tor elé tri co foi
jus ta men te a gran de ver go nha do Go ver no pas sa do.

Os ho mens que pro du zi ram um pla ne ja men to
exi to so do se tor elé tri co du ran te 30 anos no Bra sil avi -
sa ram o Go ver no, por meio de ar ti gos, pro nun ci a-
men tos e ma ni fes ta ções, de que ha ve ria a ca rên cia, o 
ra ci o na men to, a fal ta de ener gia. O Go ver no ig no rou
tudo isso, o que aca bou le van do àque le ver go nho so
apa gão, que res trin giu qual quer pos si bi li da de de
cres ci men to da eco no mia bra si le i ra por al guns pou-
cos anos.

Des sa for ma, Sr. Pre si den te, não se deve con -
de nar a po lí ti ca de re to ma da dos in ves ti men tos es ta-
ta is que o Go ver no fará. E o Go ver no Lula fará, sim,
essa re to ma da, por que não é ne o li be ral. A gran de di -
fe ren ça do Go ver no ne o li be ral para o Go ver no que se
pre o cu pa, o Go ver no de sen vol vi men tis ta é exa ta-
men te a cons ciên cia de que o in ves ti men to pú bli co é
de ci si vo. O cor te nos in ves ti men tos pú bli cos foi o que
le vou nos sa eco no mia à es tag na ção de 20 anos.

É im por tan te lem brar o pas sa do que S. Exª ten -
tou, de al gu ma for ma, in cri mi nar, pois é o pas sa do
que pro du ziu o cres ci men to eco nô mi co do Bra sil. É o
pas sa do que, de uma fór mu la po lí ti ca, sim, le gou ao
Esta do uma res pon sa bi li da de gran de no de sen vol vi-
men to eco nô mi co, que teve o BNDE à sua fren te, que
con tou com a Pe tro bras e a Ele tro brás, ou seja, que
con tou com o se tor es ta tal in cre men tan do a eco no-
mia e que pro du ziu êxi to ine gá vel na eco no mia bra si-
le i ra. Exa ta men te, re lem brar esse pas sa do é ago ra
fun da men tal, cla ro que não para re e di tar, na sua in te i-
re za, o que foi aque le pas sa do.

O Se na dor Arthur Vir gí lio não deve se es que cer
des se pe río do – es que cer-se, não, pois S. Exª não
par ti ci pou des se pe río do. O pai de S. Exª, sim, foi um
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par tí ci pe e um gran de de fen sor da que la po lí ti ca de-
sen vol vi men tis ta que ele vou o Bra sil a uma con di ção
ím par no mun do. Ne nhu ma na ção, na que les 30 anos,
cres ceu tan to como o Bra sil, fru to des se mo de lo que
re al men te teve o Esta do como pla ne ja dor e in ves ti-
dor, sem pre que ne ces sá rio.

A re tra ção, o ne o li be ra lis mo, a pri va ti za ção de
tudo, a re ti ra da do Esta do le va ram o País a essa es -
tag na ção. Qu e re mos re for mar isso. É cla ro que não
va mos le var ao novo mo de lo cer tas ca rac te rís ti cas do 
mo de lo pas sa do, por que te re mos aten ção, sim, com
o equi lí brio fis cal. Não va mos exa ge rar nos dé fi cits
pú bli cos, não va mos pro mo ver de sen vol vi men to à
cus ta do de se qui lí brio fis cal, por que já sa be mos que
isso re sul ta em um pro ces so in fla ci o ná rio que aca ba
pre ju di can do os ci da dãos mais de fen di dos por nós,
que são exa ta men te os ex clu í dos pelo mo de lo ne o li-
be ral.

Entre tan to, va mos re to mar os in ves ti men tos do
Esta do, sim. É um pro pó si to do Go ver no. Isso já co -
me çou a acon te cer. O BNDES já vol tou a ser um ban -
co de de sen vol vi men to. A Pe tro bras já vol tou a fa zer
pla ta for mas no Bra sil. A Ele tro brás já vol tou a pro gra-
mar os in ves ti men tos pú bli cos no se tor de ener gia
elé tri ca. Assim, o Esta do bra si le i ro vai pro mo ver o de -
sen vol vi men to. Fi nal men te, de po is de 20 anos de es -
tag na ção, te re mos cres ci men to eco nô mi co no Bra sil!
E S. Exªs ve rão isso! Qu e ro ver o que di rão, en tão, a
res pe i to do Go ver no que está pro mo ven do isso.

Qu an to ao de ba te sé rio e que vise exa ta men te
fa zer o di ag nós ti co e o pro je to bra si le i ro, to dos nós
que re mos. To dos que re mos um pro je to novo de de-
sen vol vi men to na ci o nal, que será fru to des se de ba te.
Esse pro je to não será fru to de ne nhum pro je to es cri to
numa fo lha de pa pel, mas, sim, fru to des se gran de
de ba te que to dos que re mos ver ins ta u ra do. Esta é
uma Casa de re pre sen ta ção do País, que pode per fe i-
ta men te ser o pal co des sa gran de dis cus são. Esse é
um de se jo nos so, com mu i ta pro fun di da de e com mu i-
ta se ri e da de.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro ber to Sa-
tur ni no, o Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si-
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Luiz Otá vio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB  AM) – Sr.
Pre si den te, fui ci ta do por S. Exª, o Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no, e gos ta ria, por tan to, de adu zir al gu mas ex -
pli ca ções pes so a is.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Se na dor
Arthur Vir gí lio, V. Exª já usou o seu tem po como Lí der.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB  AM) – Mas,
Sr. Pre si den te, fui ci ta do pelo Se na dor Ro ber to Sa tur-
ni no.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Con ce do a
pa la vra a V. Exª, que dis po rá de cin co mi nu tos para
uma ex pli ca ção pes so al.

PRONUNCIAMENTO DO SR. SENA–
DOR ARTHUR VIRGÍLIO, QUE, RETIRADO 
PELO ORADOR PARA REVISÃO, SERÁ
PUBLICADO OPORTUNAMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – A Mesa in -
for ma ao Se na dor Pe dro Si mon, do PMDB do Rio
Gran de do Sul, que, com base no art. 14, VI, foi dada
per mis são ao Se na dor Arthur Vir gí lio para fa zer uso
da pa la vra pela se gun da vez, ten do em vis ta que fa -
lou, pri me i ra men te, em nome da Li de ran ça de seu
Par ti do e, de po is, em seu pró prio, para uma ex pli ca-
ção pes so al.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Ra mez Te bet.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, en-
quan to o de ba te for en tre Se na do res de in te li gên cia e
bra vu ra, como os Se na do res Arthur Vir gí lio e Ro ber to
Sa tur ni no, não te re mos nada a per der. Mas va mos ao
Re gi men to. É sem pre um pra zer ou vir o Se na dor
Arthur Vir gí lio. Mas, quan do pre vê que a pa la vra seja
dada a um Se na dor ci ta do, o Re gi men to tem em vis ta
aque le Se na dor men ci o na do numa con tro vér sia pes -
so al, ja ma is em sen ti do elo gi o so ou em re la ção àqui lo
que está em de ba te. Per mi tam-me di zer, a tí tu lo
exem pli fi ca ti vo, que me re fi ro a duas ex po nen ci a is fi -
gu ras des ta Casa. No caso, o Se na dor Ro ber to Sa tur-
ni no fa ria uso da pa la vra no va men te, de po is o Se na-
dor Arthur Vir gí lio, e nin guém mais po de ria ocu par a
tri bu na. Sor te a nos sa que esse fato ocor ra com fi gu-
ras cu jas pa la vras va lem a pena ou vir, como os Se na-
do res em ques tão.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – O Re gi-
men to Inter no é bem cla ro ao di zer que po de rão usar
da pa la vra os ci ta dos que fo rem tra ta dos de for ma pe -
jo ra ti va por li de ran ças ou Se na do res. Além dis so,
cons ta que não se con ce de rá a pa la vra por esse mo ti-
vo mais de duas ve zes du ran te a mes ma ses são.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Arthur Vir gí lio.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
or dem Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, de
fato, con cor do com o Se na dor Ra mez Te bet no cer ne
do seu ra ci o cí nio. Ve mos a ju ris pru dên cia fir mar-se
na Casa, e, quan do me nos es pe ra mos, o Re gi men to
Inter no ajus ta-se à ju ris pru dên cia fe i ta pela prá ti ca.
Ou tro dia, eu elo gi a va o Lí der Alo i zio Mer ca dan te,
mas S. Exª pe diu a pa la vra para de fen der-se de mim.
Eu dis se: “V. Exª se está de fen den do de um elo gio. É a 
pri me i ra vez que vejo essa ati tu de em toda a mi nha
car re i ra par la men tar. Po rém, se V. Exª quer de fen-
der-se de um elo gio, que o faça. Eu ain da te rei o de le i-
te de ouvi-lo por mais tem po”.

Há duas al ter na ti vas: ou vol ta-se re al men te à le -
tra fria e rí gi da do Re gi men to e não nos de fen de re-
mos mais de elo gi os – nem o Lí der Alo i zio Mer ca dan-
te se de fen de rá do que eu dis ser e nem eu me de fen-
de rei de algo que de for ma al gu ma te nha sido dito de
for ma pe jo ra ti va pelo Se na dor Ro ber to Sa tur ni no,
que não dis se nada que me atin gis se; era ape nas
uma tro ca de idéi as – ou ace i ta mos a ju ris pru dên cia
fir ma da a par tir da re cu sa do Se na dor Alo i zio Mer ca-
dan te de re ce ber elo gi os, sem de les se de fen der.
Essa prá ti ca pas sa ria, en tão, a va ler para os de ma is.

É opor tu na a ques tão de or dem le van ta da pelo
Se na dor Ra mez Te bet. A Casa de fi ni rá o rumo a to -
mar. Adap tei-me ape nas a uma ju ris pru dên cia que
po de rá trans for mar-se em le tra de lei.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Se na dor
Arthur Vir gí lio, a Mesa fará che gar ao co nhe ci men to
do Pre si den te José Sar ney essa in ter ven ção, para
que se jam di ri mi das es sas dú vi das, que não de vem
ocor rer no va men te, até para que não haja in ter rup ção
da ses são, como dis se o Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – E foi ele -
gan te o Se na dor Arthur Vir gí lio.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Eu rí pe des Ca mar go, do PT do
Dis tri to Fe de ral.

O SR. EURÍPEDES CAMARGO (Blo co/PT – DF.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, como
re pre sen tan te do Dis tri to Fe de ral jun to a esta Casa, é
com or gu lho e sa tis fa ção que me di ri jo a V. Exªs para
re gis trar a po lê mi ca ocor ri da quan do do en ca mi nha-
men to pelo nos so Go ver no, de que sou re pre sen tan-
te, do Par ti do dos Tra ba lha do res, e pela for ma como
es tão sen do dis cu ti das as ques tões na ci o na is no que
diz res pe i to a uma das re for mas pre vis tas.

É cla ro que para o mo men to, para o mo de lo que
se es ta be le ce de Go ver no, para a cons tru ção de um

apa ra to le gal para uma mo di fi ca ção de pro po si ção
go ver na men tal, as re for mas são ne ces sá ri as.

De for ma trans pa ren te, como em ne nhum mo -
men to se viu em nos so País, as re for mas fo ram en tre-
gues pelo pró prio Pre si den te da Re pú bli ca em ple ná-
rio, e foi con so li da da e cons tru í da a dis cus são pela
so ci e da de, pelo Par la men to. E, ago ra, como ini ci a ti va
do Po der Exe cu ti vo, che ga ram a esta Casa as ques -
tões pre vi den ciá ria e tri bu tá ria so bre as qua is es ta-
mos de bru çan do-nos.

De for ma de mo crá ti ca e trans pa ren te, está sen -
do cons tru í do esse mo de lo. Tra go mais in da ga ções
ao as sun to, uma vez que se tra ta de um pro ces so em
dis cus são.

No que diz res pe i to à ques tão tri bu tá ria, cre io
que esse mo de lo está sen do cons tru í do com trans pa-
rên cia e de mo cra ti ca men te. Mas, já que es ta mos no
pro ces so de dis cus são, tra go in da ga ções, o meu pen -
sa men to so bre o mo men to his tó ri co que se vis lum bra:
a re for ma tri bu tá ria.

Não se tra ta ape nas de uma re for ma cons ti tu ci-
o nal, tra ta-se de de li ne ar um fu tu ro igua li tá rio, hu ma-
ni tá rio e pro gres sis ta para a Na ção bra si le i ra, her de i-
ra de um le ga do re tró gra do e de su ma no.

A co bran ça de tri bu tos, que data dos pri mór di os
do mun do, e, no Bra sil, dos idos do Impé rio, é uma
das for mas de o Go ver no al can çar sua fi na li da de e
ga ran tir seus ob je ti vos fun da men ta is.

Do cu men tos an ti gos so bre im pos tos, au tos de
in fra ção pre ser va dos no Mu seu da Fa zen da Fe de ral,
mos tram os re gis tros his tó ri cos de uma ba ta lha an ti-
ga: a Re ce i ta que ren do ar re ca dar e o con tri bu in te
que ren do es ca par. Essa é a ló gi ca vi gen te ao lon go
do tem po.

Sé cu los de po is, essa luta ain da con ti nua. Hoje
es ti ma-se que a so ne ga ção fis cal che gue a 30% da
ar re ca da ção, ten do como mais gra ve con se qüên cia o
de sem pre go. Nin guém se ani ma a in ves tir e, sem in -
ves ti men to, não po de mos ge rar em pre go e ter um
cres ci men to sus ten tá vel.

Hoje o bra si le i ro con vi ve com pelo me nos ses -
sen ta ta xas, con tri bu i ções e im pos tos di fe ren tes. São
mais de três mil nor mas tri bu tá ri as, com 55.767 ar ti-
gos. Os tri bu tos fi cam com cer ca de 30% da ren da
das fa mí li as de clas se mé dia. São qua se qua tro me -
ses de tra ba lho por ano só para pa gar im pos tos.

Nos Esta dos Uni dos, os tri bu tos so bre o con su-
mo res pon dem por 16% da ar re ca da ção e o Impos to
de Ren da da pes soa fí si ca, 41%.

No Bra sil, é o in ver so. Os im pos tos so bre o con -
su mo re pre sen tam 45% do to tal re co lhi do e o Impos to
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de Ren da, 14%. O que se taxa é o tra ba lho e não o
ren di men to.

No Bra sil, as clas ses de ren da mais ba i xa con -
so mem ba si ca men te 100% da sua ren da e, por tan to,
pa gam es ses im pos tos so bre o con su mo, im pos tos
es con di dos, so bre 100% da sua ren da.

É ne ces sá rio de so ne rar a ces ta bá si ca, fa zer
com que os pro du tos con su mi dos pela clas se ba i xa
não one rem tan to a sua sub sis tên cia. Uma re for ma
tri bu tá ria deve al te rar essa es tru tu ra, co brar me nos
im pos tos so bre o con su mo e mais so bre a ren da. Não
au men tan do alí quo tas, mas am pli an do o nú me ro de
con tri bu in tes e bus can do me i os de aca bar com a eva -
são fis cal.

Os em pre sá ri os apon tam o ou tro lado da in jus ti-
ça fis cal. Re cla mam que mu i tos dos im pos tos são so -
bre as ven das, so bre o fa tu ra men to das em pre sas,
paga-se mes mo quan do há pre ju í zo e que os nove
prin ci pa is im pos tos di re tos fi cam com 32% do fa tu ra-
men to das em pre sas. Pos su em suas re i vin di ca ções
pró pri as. Co brar de to dos o que se fa tu ra é um equí -
vo co e tra tar to dos os con tri bu in tes como se fos sem
igua is é um erro; mas se unem num mes mo ide al, um
sis te ma tri bu tá rio pro gres si vo, em que quem pode
mais deve pa gar mais, o que é um prin cí pio de jus ti ça
so ci al com o qual po de mos com pac tu ar.

Os im pos tos em cas ca ta que in ci dem so bre
cada uma das eta pas da pro du ção en ca re cem os pro -
du tos e pre ju di cam as ex por ta ções. Qu an do o im pos-
to faz par te do pre ço do pro du to, o Bra sil não está ex -
por tan do só ma té ria-pri ma e o tra ba lho ali co lo ca do,
mas tam bém uma par ce la de im pos to que está em bu-
ti do no cus to, e nin guém no mun do com pra ou ex por-
ta im pos tos.

A ver da de é que a exis tên cia de vá ri os tri bu tos
em cas ca ta, como por exem plo a CPMF, que no ano
pas sa do ar re ca dou R$22 bi lhões, e a Co fins, que
taxa em 3% o fa tu ra men to das em pre sas mes mo
quan do não há lu cro cer to, one ram a ati vi da de em-
pre sa ri al. Impos tos no vos ou tran si tó ri os trans for-
mam-se em per ma nen tes, de pre fe rên cia fá ce is de
se rem co bra dos.

Foi essa a sa í da en con tra da pelo Go ver no para
co brir o cres ci men to de des pe sas, re men dos que de -
ram um alí vio ime di a to nas con tas, mas com pro me te-
ram a efi ciên cia da eco no mia, re ca in do so bre o as sa-
la ri a do e so bre a pro du ção. Tal pro ce di men to aca bou
cri an do tri bu ta ções múl ti plas, ge ran do uma car ga tri -
bu tá ria ex ces si va que ao mes mo tem po pune a eco -
no mia, as pes so as e as em pre sas, e ain da ini be o
cres ci men to do País, como tem ocor ri do nos úl ti mos
anos.

Por fim, cha mo a aten ção de V. Exªs para uma
guer ra. Uma guer ra que vive o Bra sil hoje, uma guer ra
si len ci o sa que se alas tra por todo o País, uma guer ra
em que as ar mas não são fu zis, ca nhões ou mís se is,
são le gis la ções. Uma guer ra que teve sua ori gem em
uma idéia le gí ti ma: cri ar in cen ti vos fis ca is para atra ir
in ves ti men tos, uma guer ra fis cal na qual não con ta-
mos os mor tos ou fe ri dos, e sim os de sem pre ga dos e
o re tro ces so eco nô mi co.

A guer ra fis cal exis te por que cada Esta do pos -
sui sua pró pria le gis la ção para o ICMS, o Impos to so -
bre Cir cu la ção de Mer ca do ri as e Ser vi ços, cuja co-
bran ça é fe i ta quan to e como quer cada um. 

O nú me ro de be ne fí ci os fis ca is con ce di dos pe -
los Esta dos é mu i to gran de, im pli can do, por ve zes,
con tri bu i ção nula, ou qua se nula, de mi lha res de em -
pre sas be ne fi ci a das com um re gi me es pe ci al de tri bu-
ta ção.

O ICMS é o Impos to que mais ar re ca da no País;
fo ram R$105 bi lhões no ano pas sa do. Vin te e cin co
por cen to da sua ar re ca da ção é di vi di da en tre os Mu -
ni cí pi os e o res tan te, en tre os Esta dos. Ele é res pon-
sá vel hoje por qua se 90% da ar re ca da ção dos Esta -
dos. Me xer com este im pos to é me xer com uma das
mais im por tan tes fon tes de re ce i ta dos Esta dos, mu i-
tos no li mi te da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, com
gas tos de pes so al e com dí vi das, sem fol ga para ad -
mi nis trar uma per da de re ce i ta em hi pó te se al gu ma.

Como po de re mos re a li zar uma re for ma tri bu tá-
ria des ta for ma? É ne ces sá rio ao le gis la dor e aos go -
ver nan tes bra si le i ros um mo men to de re fle xão.

O Sr. Pa u lo Paim (Blo co/PT – RS) – Se na dor
Eu rí pe des Ca mar go, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. EURÍPEDES CAMARGO (Blo co/PT –
DF) – Con ce do o apar te a V. Exª com mu i ta hon ra, Se -
na dor Pa u lo Paim.

O Sr. Pa u lo Paim (Blo co/PT – RS) – Se na dor
Eu rí pe des Ca mar go, re pre sen tan te do Dis tri to Fe de-
ral, que ro cum pri men tá-lo pelo de ba te que traz à
Casa so bre a re for ma tri bu tá ria, pois V. Exª sabe mu i-
to bem a mi nha po si ção so bre o as sun to. Enten do que 
o Con gres so Na ci o nal de ve ria fa zer pri me i ro a re for-
ma tri bu tá ria e, de po is, a re for ma da Pre vi dên cia.
Tam bém en ten do – e vejo que V. Exª apro fun da o de -
ba te so bre a ques tão – que a re for ma tri bu tá ria de ve-
ria ser um ver da de i ro pac to en tre Mu ni cí pio, Esta do e
União, até mes mo en tre ca pi tal e tra ba lho, para ve ri fi-
car mos como, efe ti va men te, ar re ca dar e dis tri bu ir
tudo aqui lo que, de uma for ma ou de ou tra, os Po de-
res cons ti tu í dos re co lhem a par tir dos tri bu tos. Se na-
dor, nes te fim de se ma na, de bru cei-me so bre a re for-
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ma tri bu tá ria e per ce bi que a ques tão é de so ne rar a
fo lha de pa ga men to – de que sou to tal men te a fa vor –, 
fa zen do com que as con tri bu i ções para a Pre vi dên cia
se jam so bre o fa tu ra men to e não so bre a fo lha de pa -
ga men to. Mas não, não se fala. Mas, na re for ma tri bu-
tá ria, te mos que a con tri bu i ção so bre o Co fins, que se 
re fe re tam bém às con tri bu i ções, terá um acrés ci mo
para cor res pon der à di mi nu i ção da con tri bu i ção que
an tes era so bre a fo lha. Ago ra, en tão, pas sa rá a ser
na re for ma tri bu tá ria. Fi quei um pou co pre o cu pa do,
por isso res sal to a ques tão para re fle xão. V Exª co-
nhe ce a mi nha po si ção, sou da base do Go ver no, sou
do Par ti do, mas que ro de ba ter o as sun to na Casa.
Per ce bo que essa con tri bu i ção, que não será mais
so bre a fo lha na sua to ta li da de, di mi nu i rá bas tan te.
Ante ri or men te, era em tor no de 23% e até 24% so bre
a fo lha que pa ga va o em pre ga dor, so bre o to tal da fo -
lha. Ago ra, tro ca-se para a li nha do fa tu ra men to, a que 
sou to tal men te a fa vor. Mas per ce bi que a re for ma tri -
bu tá ria não está ga ran ti do, nes sa al te ra ção que tra rá
au men to da ar re ca da ção da Pre vi dên cia; não fica cla -
ro que o mon tan te ar re ca da do vai para a Pre vi dên cia,
e, sim, para o ca i xa do Te sou ro. Faço essa pon de ra-
ção por que sei que a po si ção de V. Exª vai na mes ma
li nha. Te nho essa enor me pre o cu pa ção, pois o mon -
tan te de ca i xa para o sus ten to da re for ma Pre vi dên cia
po de rá di mi nu ir, ou seja, o be ne fí cio fu tu ro de apo-
sen ta dos e pen si o nis tas.

Pon de ro a V. Exª no sen ti do de que te nha mos de 
fa zer uma pe que na emen da com pro po si tu ras. Esta -
ría mos, as sim, co la bo ran do para que, com as re for-
mas tri bu tá ria e pre vi den ciá ria re a li za das, efe ti va-
men te essa con tri bu i ção do Con fins des ti ne-se à Pre -
vi dên cia, sus ten tan do ain da mais o be ne fí cio dos
apo sen ta dos e pen si o nis tas. Faço essa pon de ra ção
para co la bo rar com a bela ini ci a ti va de V. Exª do de ba-
te so bre a re for ma tri bu tá ria, pela sua im por tân cia.
Pa ra béns a V. Exª.

O SR. EURÍPEDES CAMARGO (Blo co/PT –
DF) – Sin to-me hon ra do com o apar te de V. Exª, pois
en ri que ce a dis cus são. O pro pó si to da mi nha con tri-
bu i ção é esse. Não te nho uma pro pos ta aca ba da, e
pen so que ne nhum de nós tem. De bru ça mo-nos so -
bre a pro pos ta da re for ma que o Pre si den te da Re pú-
bli ca traz a esta Casa para cons tru ir um con sen so, a
fim de que Na ção, a par tir daí, pos sa de sen vol ver-se
com leis ga ran ti das por esta Casa. A con tri bu i ção de
V. Exª é im por tan te para esse pro ces so, as sim como
ou tras que vi rão.

Agra de ço a opor tu ni da de de ser apar te a do por
V. Exª.

Dan do con ti nu i da de ao dis cur so. É ne ces sá rio
ao le gis la dor e aos go ver nan tes bra si le i ros um mo-
men to de re fle xão. Bem sei o quan to é im por tan te e
im pres cin dí vel ao Esta do a ar re ca da ção tri bu tá ria,
mas esta deve ser jus ta e não um óbi ce ao cres ci men-
to do País.

É hora de to dos, União, Esta dos, Mu ni cí pi os e
Dis tri to Fe de ral, ce der mos para jun tos ven cer. Para
isso, é ne ces sá rio a co mu nhão de in te res ses, opi-
niões e ide a is em prol do cres ci men to do Bra sil. Qu e-
brar re sis tên ci as será um de sa fio aqui, e cabe ao
Con gres so Na ci o nal so lu ci o nar a in cóg ni ta des sa
equa ção.

Con ce do um apar te ao Se na dor Ra mez Te bet,
com mu i ta sa tis fa ção.

O Sr. Ra bez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor Eu -
rí pe des Ca mar go, con gra tu lo-me com V. Exª. Cre io
que fui, tal vez, pi o ne i ro aqui, no Se na do da Re pú bli-
ca, no sen ti do de pe dir à Casa que co me ças se ime di-
a ta men te o de ba te, até em de fe sa dela pró pria. A ex -
pe riên cia tem de mons tra do que, em mu i tas ma té ri as
im por tan tes, o Se na do tem sido ape nas uma Casa
ho mo lo ga tó ria de gran des de ci sões já to ma das pela
Câ ma ra dos De pu ta dos. As ma té ri as che gam aqui na
úl ti ma hora e, se são emen da das, vol tam a Câ ma ra.
Ini cia-se uma pres são so bre o Se na do, as sun to so bre
o qual já me pro nun ci ei. E vejo que, nes ta Casa e na
Câ ma ra dos De pu ta dos, o de ba te vai ocor rer con co-
mi tan te men te. Re al men te pre ci sa mos aper fe i ço ar as
re for mas, pois são im pres cin dí ve is para o País. To da-
via, elas não cons ti tu em um pro du to aca ba do que o
Exe cu ti vo man dou ape nas para que a Câ ma ra e o Se -
na do as ho mo lo guem, co lo quem um ca rim bo em
cima des sas duas pro pos tas. Elas pre ci sam ser am -
pla men te dis cu ti das. A re for ma tri bu tá ria, en tão, nem
se fala. A Pre vi dên cia é a nos sa vida, a vida das pes -
so as. E quan to a essa re for ma tri bu tá ria, V. Exª mes -
mo veja como é im por tan te o de ba te, não só pe las lu -
zes que V. Exª está tra zen do, como tam bém pelo
apar te que re ce beu do Se na dor Pa u lo Paim, ime di a-
ta men te. Sou um ho mem mu i to es pon tâ neo e fa la rei
aqui só para que me com pro me ta co mi go mes mo a
es tu dar. A co bran ça, por exem plo, da Pre vi dên cia
pelo fa tu ra men to pode às ve zes aju dar quem tem 200 
ou 300 em pre ga dos. Mas e em ou tras ati vi da des nas
qua is se re quer um nú me ro me nor de em pre ga dos e
o fa tu ra men to é alto? Elas po dem até que brar. Ve jam
que co i sa cu ri o sa. Faço uma re fe rên cia, por exem plo:
se o cam po está me ca ni za do, como va mos fa zer? Lá
se vai pa gar pelo fa tu ra men to? Digo que esse é um
pro ble ma tec no ló gi co, ci en tí fi co, por que cada má qui-
na que en tra lem bra a Re vo lu ção Indus tri al. De qual -
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quer for ma, que ro cum pri men tar V. Exª. Isso é mu i to
bom, so mos par ce i ros aqui do Cen tro-Oes te, Se na-
dor Eu rí pe des Ca mar go. Fico mu i to con ten te. Va mos
ao de ba te re al men te.

O SR. EURÍPEDES CAMARGO (Blo co/PT –
DF) – Se na dor Ra mez Te bet, con gra tu lo-me com a
pos si bi li da de de tra zer, aqui no ple ná rio, essa pre o cu-
pa ção, re ce ben do apar tes dos Srs. Se na do res. Per -
ce bo a for ma cons tru ti va como vá ri os dos meus Pa -
res, no pou co tem po que te nho nes ta Casa, têm se
por ta do, para que pos sa mos pro du zir uma peça le gis-
la ti va que tor ne le ga is os ins tru men tos ju rí di cos das
mu dan ças do nos so País. Foi essa pre o cu pa ção que
me trou xe a este ple ná rio, sa ben do o que ha ve re mos,
com cer te za, de cons tru ir para o nos so País. De i xa re-
mos es sas re for mas como le ga do para as ge ra ções
fu tu ras. Não te nho dú vi das, ao per ce ber o com pro-
mis so, a ca pa ci da de e o acú mu lo que te nho dos Pa -
res nes ta Casa, que, ao lon go de suas tra je tó ri as de
vida pú bli ca, têm con tri bu í do com a Na ção de for ma
de no da da. Sem essa cons tru ção, sem esse ar ca bou-
ço le gal, aca ba-se atin gin do as pes so as que não têm
aces so à dis cus são que fa ze mos aqui para ob ten ção
de uma vida, uma nova so ci e da de.

Por tan to, em nome des sas pes so as, tra go es -
sas pre o cu pa ções, sa ben do que aqui en con tra mos
um fó rum para a dis cus são fér til, cri an do con di ções
de ob ter mos esse ar ca bou ço ju rí di co de que tan to
pre ci sa mos. A po pu la ção so fre mais, quan do as ins ti-
tu i ções não es tão em de fe sa, não es tão or ga ni za das,
não têm esse apa ra to de cons tru ção, por que, ao se
for ta le ce rem, for mam um apa ra to para a so ci e da de,
para aque las pes so as que es tão em ba i xo, que pre ci-
sam des se apa ra to das ins ti tu i ções para ter uma vida
me lho ra da. E com a cer te za de que os Srs. Se na do-
res têm essa pre o cu pa ção, tra go uma pe que na ten ta-
ti va de con tri bu i ção a esse de ba te. E tam bém que ro
agra de cer o apar te dos Srs. Se na do res.

To dos re cla mam, do apo sen ta do ao tra ba lha-
dor, do em pre sá rio, que paga im pos tos, ao Go ver no,
que co bra im pos tos. Mas pou cos te mas nes te País
con se guem essa una ni mi da de: o Bra sil pre ci sa de
uma re for ma tri bu tá ria.

O pri me i ro pas so nes se sen ti do já foi dado, com
o en vio ao Con gres so Na ci o nal, pelo Po der Exe cu ti-
vo, do pro je to de emen da cons ti tu ci o nal com o apo io
dos 27 Go ver na do res.

Sr. Pre si den te, te mos a opor tu ni da de de mu dar
o rumo da his tó ria des te País, in de pen den te de ide o-
lo gi as po lí ti co-par ti dá ri as e re a li zar mu dan ças ne ces-
sá ri as que per mi tam à eco no mia cres cer e ge rar em -
pre gos, tor nan do o Bra sil um País mais jus to.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Eu rí pe des
Ca mar go, o Sr. Luiz Otá vio, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Cé -
sar Bor ges.

O SR. PRESIDENTE (Cé sar Bor ges) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor Pa u lo Paim, para uma
co mu ni ca ção ina diá vel, pelo pra zo de cin co mi nu tos,
nos ter mos do art. 14, VII, do Re gi men to Inter no.

Em se gui da, terá a pa la vra o no bre Se na dor Pe -
dro Si mon.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr.Pre si den te, que ro usar a pa la vra, nes se mo men to,
para cum pri men tar o Mi nis tro Ja ques Wag ner, do Tra -
ba lho, pela ini ci a ti va de um pro je to, sem som bra de
dú vi da, de re per cus são na ci o nal que hoje S. Exª en -
tre ga ao Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va e tam-
bém aos Mi nis tros, para que to mem co nhe ci men to.
Re fi ro-me à pro pos ta do pri me i ro em pre go.

Essa pro pos ta, Sr. Pre si den te, que in cen ti va os
em pre ga do res do País a con tra ta rem aque les jo vens
que não têm ex pe riên cia no mer ca do de tra ba lho, tem 
de nos sa par te uma enor me sim pa tia. Todo ano se
apre sen tam dis pos tos a tra ba lhar cer ca de dois mi -
lhões de jo vens que não são con tra ta dos por não ter
ex pe riên cia no mer ca do de tra ba lho. Cla ro que não
têm ex pe riên cia, pois são jo vens. A pro pos ta apre-
sen ta da hoje pelo Mi nis tro Ja ques Wag ner con ce de
uma sé rie de in cen ti vos aos em pre ga do res que con -
tra ta rem pela pri me i ra vez essa mo ça da e dá des ta-
que es pe ci al para aque les que fo ram dis cri mi na dos
ao lon go da his tó ria: os ne gros, as mu lhe res e os por-
ta do res de ne ces si da des es pe ci a is. Essas em pre sas
re ce be rão isen ção fis cal para al gu mas áre as, des de
que, efe ti va men te, con tra tem es ses jo vens sem a de -
mis são de ter ce i ros.

Algu mas em pre sas no Bra sil já ado tam essa
pro pos ta que me é mu i to sim pá ti ca. Não sou mu i to de
fa lar nome de em pre sas, mas faço ques tão de di zer
que a Xe rox já ado ta esse in cen ti vo por ini ci a ti va pró -
pria, as sim como a Ko dak, a Col ga te-Pal mo li ve e o
pró prio Ban co de Bos ton já têm uma po lí ti ca de in cen-
ti vo ao pri me i ro em pre go aos mais dis cri mi na dos no
dia-a-dia da nos sa his tó ria. É um mo men to im por tan-
te. Te nho cer te za de que os Mi nis té ri os en vol vi dos te -
rão o aval dos Mi nis tros cor res pon den tes. A pró pria
peça or ça men tá ria terá que ala van car re cur sos para
per mi tir que esse pro je to se tor ne re a li da de.

Sr. Pre si den te, es ti ve com o Pre si den te Lula na
úl ti ma quin ta-fe i ra numa re u nião de qua se três ho ras
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jun ta men te com o Mi nis tro José Dir ceu, os Lí de res
Alo i zio Mer ca dan te e Tião Vi a na e a Ban ca da no Se -
na do. O Pre si den te mos trou o quan to está en tu si as-
ma do com essa pro pos ta do pri me i ro em pre go.

Nes se mo men to não te mos a pro pos ta fi nal em
mãos por que está sen do en tre gue hoje aos Mi nis tros
e ao Pre si den te, mas que ro de an te mão di zer que eu
gos ta ria de apre sen tar à pro pos ta uma pe que na
emen da que con tem ple tam bém aque les que são dis -
cri mi na dos pela ida de. Ao mes mo tem po em que vejo
com ale gria a pers pec ti va de es ses jo vens te rem
aces so ao mer ca do de tra ba lho, que ro tam bém con -
tem plar o ci da dão que, quan do ul tra pas sa 45 ou 50
anos de ida de, in fe liz men te, já não en con tra es pa ço.
E ago ra te re mos a Re for ma da Pre vi dên cia. A ten dên-
cia mun di al é que as pes so as se apo sen tem só de po-
is dos 60 anos, seja ho mem ou mu lher, e a re for ma
tam bém apon ta nes se sen ti do, em bo ra man te nha
nes se mo men to a di fe ren ça de 55 anos para mu lher e 
60 anos para o ho mem. Mas, se nós acre di ta mos que
o nú me ro de anos-vida da po pu la ção ten de a au men-
tar te mos tam bém de pe le ar – como se diz lá no nos -
so Rio Gran de do Sul, Se na dor Pe dro Si mon –, de lu -
tar para que as pes so as com ida de um pou co mais
avan ça da, mas ain da jo vens, com 45 ou 50 anos, não
se jam dis cri mi na das. Aque les que têm 16 ou 17 anos
são dis cri mi na dos por se rem mu i to jo vens. O ci da dão
com 45, 50 ou 55 anos de ida de é con si de ra do mu i to
ve lho por que não está com a for ça fí si ca con si de ra da
ide al por par te do em pre sa ri a do. Mas esse, na ver da-
de, é o mo men to em que es sas pes so as têm mais po -
ten ci al in te lec tu al, sa be do ria e co nhe ci men to para
po der de sen vol ver com com pe tên cia a sua fun ção no
tra ba lho.

Des de já, ao tem po em que cum pri men ta mos o
Mi nis tro Jac ques Wag ner e o Pre si den te Lula, tam-
bém ha ve re mos, como foi dito aqui, Se na dor Eu rí pe-
des Ca mar go – e essa foi a po si ção do Lula quan do
es te ve na Casa –, de apre sen tar pro pos tas para con -
tri bu ir e aper fe i ço ar o pro je to que veio do Po der Exe -
cu ti vo.

O Se na dor Ra mez Te bet foi mu i to fe liz quan do
dis se – e eu tam bém te nho usa do essa ex pres são
com mu i to ca ri nho e de for ma res pe i to sa – que nós
não es ta mos aqui só para ca rim bar pro pos ta que ve -
nha do Po der Exe cu ti vo ou mes mo da Câ ma ra dos
De pu ta dos. Esta mos aqui para dis cu tir, me lho rar o
tex to sem pre que pos sí vel.

Pa ra béns ao Mi nis tro Jac ques Wag ner, mas
des de já de cla ra mos a Casa a nos sa in ten ção de
apre sen tar uma emen da para que aque la em pre sa

que con tra te ci da dãos com mais de 45 ou 50 anos
tam bém te nha o mes mo tipo de be ne fí cio.

O SR. PRESIDENTE (Cé sar Bor ges) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na se ma na pas sa-
da foi en vi a do o se guin te ofí cio ao Pre si den te da Re -
pú bli ca Bra si le i ra:

Car ta do Con se lho de Ex-Go ver na do res ao Pre -
si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te:

Con si de ran do que o Bra sil não pode
abrir mão de uma em pre sa com a his tó ria
da Va rig, que con quis tou cre di bi li da de no
com pe ti ti vo se tor aé reo na ci o nal e in ter na ci-
o nal ao lon go dos seus 75 anos de ines ti-
má ve is ser vi ços pres ta dos à Na ção;

Con si de ran do que a Va rig é uma em-
pre sa ope ra ci o nal men te viá vel e a cri se por
que pas sa atin ge a toda a avi a ção co mer ci al
mun di al;

Con si de ran do que a ma nu ten ção da
em pre sa Va rig é uma ques tão de so be ra nia
na ci o nal, e que apo iá-la para que re cu pe re
o seu equi lí brio eco nô mi co e fi nan ce i ro é
me di da de in te res se pú bli co que se im põe,
evi tan do a per da de mi lha res de em pre gos;

O povo ga ú cho, seu go ver na dor e os
ex-go ver na do res que in te gram o Con se lho
de Ex-Go ver na do res do Rio Gran de do Sul
con cla mam as au to ri da des fe de ra is a em-
pre en de rem ações ur gen tes e ne ces sá ri as
que vi a bi li zem não só a pre ser va ção, mas o
for ta le ci men to da Va rig.

Na ex pec ta ti va de sua aco lhi da e de
to ma da de pro vi dên ci as, subs cre ve mo-nos.

Ger ma no Ri got to, Go ver na dor de
Esta do; Le o nel Bri zo la; Ama ral de Sou za;
Jair So a res; Pe dro Si mon e Alceu Col la res.

So li da ri zam-se Olí vio Du tra e o ex-Go ver na dor
Antô nio Bri to, que, por ra zões de for ça ma i or, não
pu de ram es tar pre sen tes.

Essa foi uma re u nião his tó ri ca. É a pri me i ra vez
que se tem no tí cia, na his tó ria do Rio Gran de do Sul,
de uma re u nião de to dos os ex-go ver na do res em tor -
no da fi gu ra do Go ver na dor Ger ma no Ri got to para
aten der a uma ques tão que con si de ra mos de in te res-
se fun da men tal, que é a de fe sa da Va rig.
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A Va rig é uma em pre sa que nas ceu no Rio
Gran de do Sul e que, ao lon go do tem po, se trans for-
mou na gran de em pre sa na ci o nal. Du ran te de ze nas e
de ze nas de anos, a Va rig foi aque la em pre sa que re -
pre sen tou o Bra sil na ci o nal e in ter na ci o nal men te no
trans por te aé reo. A Va rig che gou a se trans for mar em
uma das gran des em pre sas in ter na ci o na is cu jos vôos 
eram con si de ra dos en tre os me lho res do mun do.

Entre tan to, sur giu uma sé rie de per cal ços que
nós, com toda a sin ce ri da de, con si de ra mos im por tan-
te sa li en tar. A Va rig tem a sua so bre vi vên cia hoje
ame a ça da por uma cri se sem pre ce den tes, tan to que
os ex-go ver na do res se re u ni ram para dis cu tir o as-
sun to. Nun ca an tes na his tó ria se fez uma re u nião
igual a essa na qual re sul tou em ape lo ao Pre si den te
da Re pú bli ca. Sa be mos que a Trans bra sil já fa liu, a
Vasp pede so cor ro, a TAM e a Va rig bus cam um en -
ten di men to de união para se sal va rem.

Na ver da de, a cri se atin ge a avi a ção no mun do
in te i ro. Esse é o qua dro em que se in se re a Va rig –
em pre sa fun da da há 75 anos no Rio Gran de do Sul e
con si de ra da a em ba i xa do ra iti ne ran te do Bra sil em
todo o mun do. Os es cri tó ri os da Va rig no mun do têm
essa ca rac te rís ti ca. Para eles, quan do se tra ta de as -
sun tos co mer ci a is, há um in te res se ma i or por par te
das em pre sa e de seus fun ci o ná ri os. A Va rig, pos sui
cer ca de 15 mil em pre ga dos, 110 aviões, ope ra ções
em 110 ci da des do Bra sil, mais 27 no ex te ri or, che gou
ao auge de uma cri se sem pre ce den tes.

Mu i tas me di das vêm sen do to ma das para en-
fren tar essa cri se, tan to que de 1993 até hoje o qua -
dro de fun ci o ná ri os da Va rig fi cou re du zi do a 12 mil
tra ba lha do res.

Da das as suas pro por ções, esse é um pro ble ma
que já não está res tri to ao mun do dos ne gó ci os pura e 
sim ples men te.

Exi ge-se in ter me di a ção po lí ti ca. O Con gres so
Na ci o nal in ter fe riu por meio, prin ci pal men te, do Se na-
do Fe de ral. Esta Casa já re a li zou au diên ci as pú bli cas
na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, de 19 a 26 de 
fe ve re i ro, para de ba ter a si tu a ção da Va rig.

Re pre sen tan tes da em pre sa, fun ci o ná ri os e cre -
do res es ti ve ram com os Se na do res e ana li sa ram a
cri se ten do em vis ta seu en ten di men to. Impor tan tes
de po i men tos fo ram to ma dos.

Con si de ra mos, no en tan to, que é pre ci so pen -
sar a ques tão da com pa nhia aé rea em ter mos mais
am plos.

Os pro ble mas do trans por te aé reo na ci o nal não
se res trin gem às di fi cul da des even tu a is da Va rig e de
ou tras com pa nhi as. É ne ces sá rio re pen sar, em ter -

mos es tra té gi cos, uma po lí ti ca de fi ni da para esse se -
tor, ba se a da no for ta le ci men to das em pre sas dis tan-
tes da con cor rên cia in ter na ci o nal, pre ser van do em-
pre go e au men tan do a com pe ti ti vi da de.

Nes se as pec to, des ta co a tri bu ta ção. Enquan to
na Eu ro pa, o se tor da avi a ção paga cer ca de 16% de
tri bu tos e nos Esta dos Uni dos ape nas 7%, no Bra sil a
tri bu ta ção che ga a 36%. Pro ble mas des sa na tu re za
afe tam tam bém a avi a ção agrí co la, o táxi aé reo e o
trans por te exe cu ti vo.

É pre ci so en con trar so lu ções que con tem plem o 
se tor de for ma abran gen te.

O Se na do, re co nhe ço, está fa zen do a sua par te.
Iden ti fi ca mos nos seg men tos en vol vi dos a dis po si ção
de ce le brar um acor do fa vo rá vel a to dos. De ve mos
sa u dar esse es for ço e fa zer o pos sí vel para en ca mi-
nhar a re ar ti cu la ção de todo o se tor de trans por te aé -
reo no País.

Sr. Pre si den te, pos so lem brar o iní cio de toda
essa cri se.A Va rig foi uma em pre sa que cres ceu e se
trans for mou num pa drão de qua li da de in ter na ci o nal.
To dos que vi a ja vam na Va rig pelo mun do di zi am:
“Não há pri me i ra clas se me lhor que a da Va rig, não
há me lhor tra ta men to que o da Va rig, não há me lhor
co mi da do que a da Va rig, não há me lhor ser vi ço,
edu ca ção dos fun ci o ná ri os, aten di men to do que o da
Va rig.”

A Va rig era a úni ca em pre sa bra si le i ra...
O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – No -

bre Se na dor, pos so acres cen tar um apar te o mais
cur to pos sí vel?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Com o
ma i or pra zer.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT) – Não há,
no mun do in te i ro, ma nu ten ção e cu i da do das ae ro na-
ves me lho res do que na Va rig.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – A Va rig
es ta va nes ta si tu a ção: res pe i to mun di al. Aí vem o Sr.
Col lor. Não sei por que car gas d’água, o Sr. Col lor na
Pre si dên cia da Re pú bli ca – não sei, di zem que era
uma ques tão, não te nho a mí ni ma idéia –, re sol veu
abrir o co mér cio in ter na ci o nal. Em pri me i ro lu gar, per -
mi tiu que a Vasp e as ou tras em pre sas bra si le i ras ti -
ves sem vôos para o ex te ri or. Abriu li nhas. Por exem -
plo, a gran de li nha da Va rig era São Pa u lo–Nova York.
A Trans bra sil pas sou a ter a li nha São Pa u lo–Bra sí-
lia–Was hing ton–Nova York pela me ta de do pre ço. E
aí sur giu o pro ble ma.

O in te res san te é que, a ri gor, os pa í ses im por-
tan tes têm uma em pre sa in ter na ci o nal. A Ingla ter ra
tem uma, a Fran ça tem uma, a Itá lia tem uma, a Ale -
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ma nha tem uma. O Bra sil ti nha uma, que era a Va rig.
Abriu-se a con cor rên cia. E não só se abriu o mer ca do
no sen ti do de as na ci o na is Trans bra sil e Vasp po de-
rem agir lá fora, como, a cada vôo in ter na ci o nal que
se abria para uma nova em pre sa bra si le i ra, era per -
mi ti do que uma es tran ge i ra en tras se aqui. Então, fo -
ram duas ca u sas: a con cor rên cia na ci o nal e a in ter na-
ci o nal. A par tir daí co me çou a cri se, que vem au men-
tan do a cada dia.

Pois não, Exce lên cia?
O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – V.

Exª toca no pon to fun da men tal. Só que ro di zer isso.
Não que ro per tur bar o seu pro nun ci a men to, que está
ex ce len te, mas V. Exª co lo cou o dedo na fe ri da. Aí se
ori gi nou toda a cri se que atin giu a Va rig la men ta vel-
men te e te mos obri ga ção de nos es for çar para que
seja su pe ra da.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – A Va rig,
cujo pa drão era a qua li da de, teve de fa zer con ces-
sões, teve de abrir sua co zi nha a ter ce i ros, por que já
não ti nha con di ções de man ter aque le pa drão. Teve
de ba i xar a qua li da de para man ter um pre ço com pa tí-
vel com o das con cor ren tes. Então hou ve o pro ble ma
da Vasp. Foi uma ques tão in te res san te que eu nun ca
ti nha vis to. Não co nhe ço no mun do uma em pre sa de
ôni bus que te nha com pra do uma em pre sa de avi a-
ção. Já vi em pre sa de avi a ção com prar em pre sa de
ôni bus, mas não o con trá rio. Esse foi o caso da Vasp.
É cla ro que com con ces sões. Por exem plo, não sei a
que pre ço a Pe tro bras for ne cia o óleo, não sei quan to
tem po a Vasp fi ca va sem pa gar o óleo, fo ram con ce di-
das mil van ta gens, fe i tos mil fa vo res, para que a cri se
na Vasp fos se adi a da.

Em re la ção à Va rig, sin to um pou co de má von -
ta de.

A Va rig era uma em pre sa que em pol ga va o Bra -
sil. Era iné di ta, não ti nha dono, não era es ta tal – o Go -
ver no do Rio Gran de do Sul ti nha ape nas 3% das
ações da em pre sa – e não era tam bém pri va da. A Va -
rig ti nha a Fun da ção Va rig, da qual par ti ci pa vam to-
dos os fun ci o ná ri os e cada um de les ti nha di re i to a
voto, des de o Pre si den te Ru ben Ber ta até o me câ ni co
mais hu mil de. Essa fun da ção ti nha o con tro le e o co -
man do da Va rig.

Dis cu tiu-se mu i to esse mo de lo no Bra sil e no
mun do, como sen do um novo es ti lo na eco no mia. Po -
de ria ser em pre ga do em em pre sas, in dús tri as e fá bri-
cas, que te ri am um ser vi ço di fe ren te de for ma eco nô-
mi ca. Não se ria o ca pi ta lis mo em si e nem o ca pi ta lis-
mo de es ta do ou o pri va do, mas uma so ci e da de or ga-

ni za da, na qual as pes so as tra ba lha ri am pelo de sen-
vol vi men to.

E fo ram ex cep ci o nal men te bem a Va rig e a Fun -
da ção Va rig.Tor na ram-se exem plo em li vros, de ba tes,
dis cus sões e pro pos tas. Era um exem plo a ser se gui-
do não ape nas por em pre sas de avi a ção, mas por as -
so ci a ções co mer ci a is ou in dus tri a is. Os tra ba lha do-
res se re u ni ri am e par ti ci pa ri am do ca pi tal.

Lem bro-me que se dis cu tiu este as sun to quan -
do foi ven di da a Vale do Rio Doce. Per gun ta ram por
que en tre gar de gra ça a Vale do Rio Doce com o di -
nhe i ro do BNDES.

Se o Go ver no não quer fi car com uma das ma i o-
res em pre sas de avi a ção do mun do, que vai mu i to
bem, não tem ne nhum tipo de pro ble ma e pos sui as
me lho res re ser vas do mun do, por que não cria uma
gran de em pre sa na ci o nal da qual to dos os seus tra -
ba lha do res fa çam par te? Bas ta lem brar o exem plo da
Va rig.

Evi den te men te, quan do a em pre sa co me çou a
des mo ro nar, a pró pria Fun da ção pas sou a ter os seus 
pro ble mas in ter nos. Mor reu o Sr. Ru ben Ber ta e foi ex -
tin ta a Fun da ção dos lí de res que, com ele, co man da-
ram a em pre sa. Hoje, há uma si tu a ção bem di fe ren te
da que la ini ci al.

Sr. Pre si den te, o nos so ami go Pre si den te Lula
da Sil va e o ilus tre Pre si den te do BNDES – um ho-
mem ex tra or di ná rio e de gran de com pe tên cia e ca pa-
ci da de – pre ci sam es tu dar uma ma ne i ra de re sol ver
essa ques tão. Não sei se deve ha ver a in te gra ção da
Va rig com a ou tra em pre sa, mas algo deve ser fe i to.
Não po de mos ace i tar que, da qui a três me ses, se pu -
bli que no jor nal a no tí cia de que a Va rig pa rou e en tre-
gou seus aviões, de i xan do mi lha res de pes so as de -
sem pre ga das e que o Go ver no pen sa em cri ar em-
pre sas de ter ce i ro qui la te para su prir a sua fal ta.

Por essa ra zão, Go ver na do res, in clu si ve di ver-
gen tes, de pen sa men tos va ri a dos, de Par ti dos di fe-
ren tes, se re u ni ram num mes mo pen sa men to. Esta va
lá o Dr. Bri zo la, que par ti ci pou da fun da ção, do de sen-
vol vi men to da Va rig, co la bo ran do mu i to com as li nhas
in ter na ci o na is da Va rig, e pres tou um tes te mu nho his -
tó ri co emo ci o nan te do que viu, de como se for mou a
Va rig. Lá es ta vam os Go ver na do res Alceu Col la res,
Ama ral de Sou sa, Jair So a res, Ger ma no Ri got to. Eu
es ta va lá. E ha via a so li da ri e da de do Go ver na dor
Antô nio Brit to e do Go ver na dor Olí vio Du tra que, la -
men ta vel men te, por uma re u nião go ver na men tal com 
o Pre si den te, não pôde es tar pre sen te.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT  RJ) – Se -
na dor Pe dro Si mon, que ro jun tar a mi nha voz à de V.
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Exª, que tem ou tra di men são, ou tra den si da de, na
me di da em que foi Go ver na dor des se Esta do e par ti-
ci pou de re u nião tão im por tan te e sig ni fi ca ti va. Enfim,
ao em pe nho de V. Exª, que se ma ni fes ta da tri bu na,
que ro as so ci ar o meu. É pre ci so sal var a Va rig, evi -
den te men te, im pon do cer tas con di ções para que não
se re pi ta ne nhum des fa zi men to da so lu ção que for
aven ta da, mas que a Va rig so bre vi va com o seu pres -
tí gio, o seu nome, as suas equi pes tão com pe ten tes,
a sua ma nu ten ção, que é exem plar, e to das as ca rac-
te rís ti cas que essa em pre sa tem e pe las qua is me re-
ceu o res pe i to que to dos nós a ela de vo ta mos. De for -
ma que que ro cum pri men tar V. Exª uma vez mais pelo 
pro nun ci a men to e jun tar mi nha voz a sua voz den sa e
sá bia.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agra de-
ço com mu i to ca ri nho a V. Exª, Se na dor Ro ber to Sa -
tur ni no, do Rio de Ja ne i ro, onde a Va rig tem um dos
seus es te i os, pe las cam pa nhas que fez pelo mun do
em di vul gar o Bra sil. Por mu i to e mu i to tem po, fo ram
exa ta men te as be le zas do Rio que mais di vul gou pelo 
mun do in te i ro.

O Sr. Pa u lo Paim (Blo co/PT – RS) – Se na dor
Pe dro Si mon, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois não, 
Se na dor Pa u lo Paim.

O Sr. Pa u lo Paim (Blo co/PT – RS) – Se na dor
Pe dro Si mon, ex-Go ver na dor do nos so Esta do, o Rio
Gran de do Sul, que ro so mar-me a seu dis cur so, que
vai na li nha de de fe sa da Va rig, que é um pa tri mô nio
não do Rio Gran de, mas sim des te País e com a de vi-
da re per cus são in ter na ci o nal, como V. Exª abor da
mu i to bem. V. Exª, em seu pro nun ci a men to, além da
pre o cu pa ção com a qua li da de, com o pa tri mô nio e
com tudo o que a Va rig re pre sen ta, cita – re ce bi um
do cu men to nes se sen ti do – a pre o cu pa ção dos fun ci-
o ná ri os da Va rig e dos pró pri os apo sen ta dos da Fun -
da ção. Pelo do cu men to que re ce bi, e V. Exª é fe liz na
hora em que en fa ti za tam bém esse lado, in fe liz men te
a im pres são que me pas sa é a de que os tra ba lha do-
res da Va rig fo ram os úl ti mos a se rem con sul ta dos –
mu i tos de les fa zem par te da as so ci a ção que man tém
essa em pre sa – e que a gran de be ne fi ci a da, da for ma
como se está en ca mi nhan do a fu são, é a TAM, com
um cer to pre ju í zo para a em pre sa que se ria a ma triz e 
que tem até um pa tri mô nio, per to da ou tra com pa-
nhia, mu i to ma i or. A pre o cu pa ção – e aí me ba se io em 
seu pro nun ci a men to – é de que não ve nham, ama nhã
ou de po is, uma vez que quem tem o pa tri mô nio ma i or
fi ca rá na ver da de como aci o nis ta mi no ri tá rio nes se
pro ces so e, as sim, ve nha a de mis são em mas sa,
além de um pre ju í zo enor me para a com pa nhia aé rea

e para aque les que usam efe ti va men te o avião e para
os fun ci o ná ri os. Por isso, somo-me a seu pro nun ci a-
men to em uma li nha de tam bém que rer con tri bu ir em
um mo men to tão im por tan te quan to este, para que
haja a sen si bi li da de do nos so Go ver no a fim de co la-
bo rar para um gran de en ten di men to. Sem pre digo,
em mi nha vida par ti cu lar – e tomo a li ber da de pois
sou ami go pes so al de V. Ex.ª –, que um ne gó cio é
bom quan do é bom para as duas par tes e não quan do
uma das par tes diz que se saiu me lhor que a ou tra.
Nes se sen ti do, en dos so o seu pro nun ci a men to. Te-
nho cer te za de que o nos so Go ver no vai co la bo rar
para o bom ne gó cio, para o bom en ten di men to e
quem vai ga nhar com isso é o povo bra si le i ro. Pa ra-
béns a V. Exª.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mu i to fe -
liz e mu i to opor tu no o apar te de V. Exª, Se na dor Pa u lo
Paim.

É in te res san te es cla re cer que, du ran te de ze nas
de anos, os fun ci o ná ri os da Va rig não eram fun ci o ná-
ri os e, sim, os fi lhos da Va rig. Ali ha via um sen ti men to
de paz, de amor, de ca ri nho, de afe to e de pa i xão e
era di fí cil en con trar algo se me lhan te. E foi as sim que
eles avan ça ram, que de sen vol ve ram. Por ou tro lado,
nego-me a acre di tar nas no tí ci as de jor na is de que a
ou tra em pre sa ter mi na rá ma jo ri tá ria – pa re ce até
uma pi a da. Eu não acre di to. Acre di to que o Pre si den-
te Lula e o BNDES te rão ca pa ci da de su fi ci en te de en -
ten der o que está em jogo e a ma ne i ra como deve
isso ser res pon di do.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Cé sar Bor ges) – Con ce-

do a pa la vra, pela or dem de ins cri ção, ao Se na dor
Mar co Ma ci el.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
SENADOR MARCO MACIEL, QUE, RETI–
RADO PELO ORADOR PARA REVISÃO,
SERÁ PUBLICADO OPORTUNAMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Cé sar Bor ges) – Con ce-
do a pa la vra, pelo tem po res tan te da ses são, ao no -
bre Se na dor Pa u lo Octá vio.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, ve nho à tri bu na
de po is do Se na dor Mar co Ma ci el, em bom mo men to,
fa zer um pro nun ci a men to so bre re for ma po lí ti ca. Foi
bom ou vir o nos so Vice-Pre si den te da Re pú bli ca do
Go ver no Fer nan do Hen ri que, Se na dor Mar co Ma ci el,
do meu Par ti do, o PFL, que, ele i to para este Se na do,
te nho cer te za de que lu ta rá pela gran de re for ma que
to dos que re mos: a re for ma po lí ti ca.
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Nes te mo men to em que se con cen tram to das as 
mo bi li za ções em prol das ina diá ve is re for mas de que
o Bra sil tan to pre ci sa, tra go à re fle xão da Casa al gu-
mas con si de ra ções que re pu to es sen ci a is à su pe ra-
ção dos gran des de sa fi os com que nos de fron ta mos
no pro ces so de ama du re ci men to po lí ti co de nos sa
so ci e da de e de nos sas ins ti tu i ções.

Em meio às atu a is dis cus sões acer ca da ne ces-
si da de de pro ce der mos a ime di a tas e pro fun das mu -
dan ças em nos sos sis te mas tri bu tá rio e pre vi den ciá-
rio, as so mo hoje a esta tri bu na as sal ta do pela sé ria
pre o cu pa ção de que nos sa cre di bi li da de e nos sa for -
ça se ve jam se ri a men te ame a ça das pela ca rên cia de
ins tru men tos ade qua dos ao de sem pe nho de nos sas
res pon sa bi li da des pe ran te a Na ção.

Entre as múl ti plas ações que ora pro po mos e
em pre en de mos, no ar ro ja do es for ço pela per se cu ção
do mo de lo de de sen vol vi men to com o qual pre ten de-
mos re to mar o cres ci men to, faz-se in dis pen sá vel ins -
tru men ta li zar ade qua da men te nos so sis te ma de re-
pre sen ta ção po lí ti ca, de modo a cri ar me ca nis mos
que pro pi ci em a efe ti va par ti ci pa ção dos mais am plos
se to res da ci da da nia na con du ção da co i sa pú bli ca.

Nes se con tex to, re ves te-se de es pe ci a lís si ma
im por tân cia a ur gên cia em se re to mar o de ba te das
pro pos tas ati nen tes à re for ma po lí ti co-par ti dá ria, tão
pru den te e cri te ri o sa men te for mu la da nes te Par la-
men to, ao lon go dos úl ti mos anos, como re sul ta do de
exa us ti vos es tu dos e de li be ra ções. Pro pos tas que
hoje cor rem o ris co de cair no es que ci men to; de se -
rem uma vez mais pos ter ga das; des con si de ra das;
pre te ri das em nome de emer gên ci as es tru tu ra is de
cu nho eco nô mi co que põem em xe que a go ver na bi li-
da de da Admi nis tra ção Fe de ral re cém-ele i ta.

Por con vic ção pes so al, na du pla qua li da de de
ci da dão e de Se na dor da Re pú bli ca, sin to-me obri ga-
do a cha mar a aten ção dos ilus tres co le gas Se na do-
res em face des sa imi nen te omis são.

O PFL con si de ra pri o ri da de ab so lu ta a ime di a ta
re to ma da dos de ba tes e a rá pi da con du ção da re for-
ma po lí ti co-par ti dá ria. Ela se im põe – como bem dis se
des ta tri bu na, há pou co, o Se na dor Mar co Ma ci el –
não ape nas como aper fe i ço a men to dos sis te mas ele -
i to ral e par ti dá rio, mas tam bém do sis te ma de go ver-
no, do for ta le ci men to do pac to fe de ra ti vo e do re vi go-
ra men to dos va lo res re pu bli ca nos. Lem bra va-nos o
in sig ne Par la men tar que a ma i o ria das mu dan ças no
cam po po lí ti co-par ti dá rio não exi ge mu dan ças cons ti-
tu ci o na is, mas sim ples al te ra ções na le gis la ção or di-
ná ria ou com ple men tar para pôr co bro a prá ti cas que
des vir tu am o pro nun ci a men to so be ra no das ur nas,
de for mam a cor re la ção de for ças es ta be le ci das pe los

ele i to res e ma cu lam a le gi ti mi da de da atu a ção par ti-
dá ria no Con gres so Na ci o nal, nas Assem bléi as Le-
gis la ti vas, na Câ ma ra Le gis la ti va do Dis tri to Fe de ral e
nas Câ ma ras Mu ni ci pa is.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, faço
ques tão de re pro du zir aqui um pe que no tre cho do
pro nun ci a men to fe i to pelo Se na dor Mar co Ma ci el
nes ta Casa, há pou cos dias, so bre a im por tân cia da
re for ma po lí ti ca.

O Bra sil é um dos pa í ses do mun do
oci den tal com ma i or tra di ção de vida po lí ti-
ca, de con ti nu i da de ele i to ral e de dis pu ta
par ti dá ria. Te mos lo gra do al guns avan ços,
em bo ra len tos al guns, lon ga men te adi a dos
ou tros. Te nho a es pe ran ça de que, nes ta le -
gis la tu ra, a pri me i ra do sé cu lo XXI e do sex -
to sé cu lo da nos sa exis tên cia como Na ção e 
que se ini cia sob tão bons au gú ri os, seja
pos sí vel a re a li za ção da qui lo que a re pre-
sen ta ção po lí ti ca está de ven do: o es ta be le-
ci men to de um con jun to de re for mas que
tor ne o pro ces so po lí ti co mais le gí ti mo, mais 
co e ren te com as as pi ra ções dos bra si le i ros
e mais afi na do com as ne ces si da des do
País.

As ex pe riên ci as nos mos tram que, ao
lon go de qua se dois sé cu los de vida in de-
pen den te, pas sa mos por cri ses agu das de
na tu re za po lí ti ca e ins ti tu ci o nal. Sem que rer
de ter-me em lon go re tros pec to his tó ri co,
hoje, com a Cons ti tu i ção de 1988, que re-
pre sen tou a con clu são de lon go pro ces so
de tran si ção para o Esta do de Di re i to, tor na-
mo-nos uma au tên ti ca de mo cra cia. Essa foi
uma con quis ta im por tan te. Dis so nin guém
du vi da. Pre ci sa mos ago ra me lho rar a go ver-
na bi li da de. A de mo cra cia é con di ção ne ces-
sá ria, po rém não su fi ci en te para atin gir tal
ob je ti vo. Urge, ago ra, dar um pas so in dis-
pen sá vel: pas sar mos de uma “de mo cra cia
de pro ce di men to” para uma “de mo cra cia de
de ci são”, que as se gu re a de se ja da go ver na-
bi li da de.

Essas fo ram pa la vras do Se na dor Mar co Ma ci el,
aqui pre sen te.

Sr. Pre si den te – co in ci den te men te, Se na dor Cé -
sar Bor ges –, por de ver de jus ti ça, lem bro tam bém as
in ter ven ções do Se na dor Cé sar Bor ges, que a Ba hia
nos em pres ta com sua pro ver bi al in te li gên cia e lar ga
ex pe riên cia na vida pú bli ca e na po lí ti ca par ti dá ria.
Este gran de com pa nhe i ro do PFL nos tem aler ta do a

11840 Terça-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL412     



to dos para a im por tân cia de a re for ma po lí ti ca es tar
na or dem do dia de to das as dis cus sões, por en ten der
que, se nes te mo men to o Exe cu ti vo pre o cu pa-se com 
as re for mas do dia-a-dia que pos sam vi a bi li zar o go -
ver no dos pon tos de vis ta eco nô mi co, fi nan ce i ro e até
so ci al, cabe a to dos nós, que es ta mos no Con gres so
Na ci o nal, uma Casa es sen ci al men te po lí ti ca, li de rar
um pro ces so que pri vi le gie a re for ma po lí ti ca pa ra le-
la men te às de ma is re for mas já em cur so. Há ain da a
ques tão da opor tu ni da de do mo men to, prin ci pal men-
te por es tar mos no iní cio da le gis la tu ra, mais dis tan te
do fato ele i to ral. Se de i xar mos para mais adi an te, cer-
ta men te ela po de rá ser acu sa da de ca su ís ti ca, pos to
que re a li za da no ins tan te em que o povo es ta rá se
pre pa ran do para vo tar.

O ide al, por tan to, se ria exa mi ná-la lon ge do ca -
lor das dis pu tas ele i to ra is, com se re ni da de e isen ção.
Aliás, a re for ma po lí ti ca de ve ria ter an te ce di do to das
as de ma is. Infe liz men te, isso não foi pos sí vel.

Isso é im pe ri o so, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, pelo ca rá ter que pre ten de mos dar às re for-
mas en ca mi nha das pelo go ver no ao Con gres so nos
cam pos tri bu tá rio e pre vi den ciá rio. Embo ra as re gras
do jogo po lí ti co no cam po par ti dá rio não pos sam ser
re for mu la das ou aper fe i ço a das a tem po de dis cu tir e
vo tar aque las re for mas, de ve mos ter pre sen te que,
pre va le cen do as re gras atu a is, con ti nu a re mos su je i-
tos a que in te res ses pes so a is e cor po ra ti vos se so-
bre po nham ao bem na ci o nal.

Con ti nu a re mos vul ne rá ve is a que a von ta de do
povo se veja ma ni pu la da pela pro pa gan da, que se
faça en ga na da e sub ju ga da pe las con ve niên ci as do
po der eco nô mi co e não pe las dou tri nas par ti dá ri as ou 
pe las re co men da ções pro gra má ti cas.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, quan do
con cla mo esta Casa e o Con gres so Na ci o nal como
um todo à re for ma po lí ti ca com ên fa se na ques tão da
fi de li da de par ti dá ria, não me fur to de en ten dê-la em
sua am pli tu de ma i or, como nos tem re co men da do o
Pre si den te des ta Casa, Se na dor José Sar ney, que se
re fe riu ao as sun to num apar te ao dis cur so do emi nen-
te Se na dor Mar co Ma ci el, no úl ti mo dia 7 de maio:

Não adi an ta dis cu tir fi de li da de par ti dá-
ria se não dis cu tir mos o nú me ro de par ti dos
e as mo di fi ca ções ne ces sá ri as ao sis te ma
ele i to ral”. Com mu i ta pros pe ri da de, V. Exª
lem bra Du ver ger, que diz, no seu li vro clás -
si co so bre o as sun to, que nós, quan do ado -
ta mos o voto pro por ci o nal, con se qüen te-
men te ado ta mos a plu ra li da de de par ti dos.
Qu an do ado ta mos o voto ma jo ri tá rio, ado ta-

mos um sis te ma res tri ti vo de par ti dos. Eles
as se gu ram, no mun do mo der no, a go ver na-
bi li da de – o voto ma jo ri tá rio. Já o voto pro-
por ci o nal é uma re mi nis cên cia do sé cu lo
XIX, quan do os po si ti vis tas acha vam que
nos par la men tos de vi am es tar pre sen tes to -
das as idéi as, to dos os pon tos de vis ta, to-
das as opi niões – co i sa que não ocor re no
mun do atu al. Hoje te mos de ter jus ta men te
par ti dos que as se gu rem a go ver na bi li da de.
E o voto pro por ci o nal é um voto que cada
vez mais as se gu ra a pro li fe ra ção de par ti-
dos, sem ne nhu ma van ta gem para o sis te-
ma po lí ti co.

Mãe de to das as de ma is re for mas, como já se
dis se re pe ti das ve zes, a pri ma zia da re for ma po lí ti ca
se nos afi gu ra ine xo rá vel, como a en ge nha ria por
meio de que ha ve mos de edi fi car os sus ten tá cu los da
re pre sen ta ti vi da de, ful cro do re gi me de mo crá ti co que
que re mos para nos so País.

Para tan to, Sr. Pre si den te, cum pre ob ser var a
opor tu ni da de his tó ri ca de que dis po mos, para que
con ve ni en te men te a apro ve i te mos, de modo a pro pi-
ci ar aos agen tes so ci a is em ge ral e à clas se po lí ti ca
em par ti cu lar as fer ra men tas pró pri as com vis tas a
que to dos pro mo va mos com le gi ti mi da de e efi cá cia
as in tré pi das e ne ces sá ri as trans for ma ções na for ma
de go ver nar a Na ção.

O SR. PRESIDENTE (Cé sar Bor ges) – Se na dor
Pa u lo Octá vio, peço li cen ça para pror ro gar a ses são
por mais quin ze mi nu tos a fim de que V. Exª pos sa,
em cin co mi nu tos, con clu ir seu pro nun ci a men to, e os
Se na do res Ra mez Te bet e Re gi nal do Du ar te pos sam
fa zer uma co mu ni ca ção ina diá vel, por cin co mi nu tos
cada um.

O Sr. Mar co Ma ci el (PFL – PE) – Se na dor Pa u lo
Octá vio, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Con ce do
o apar te ao Se na dor Mar co Ma ci el.

O Sr. Mar co Ma ci el (PFL – PE) – Se na dor Pa u lo
Octá vio, fe li ci to-o pela ini ci a ti va de in sis tir na ne ces si-
da de das re for mas po lí ti cas, num dis cur so mu i to bem
ar ti cu la do, que re fle te os sen ti men tos da so ci e da de
bra si le i ra. Acre di to que, com a sua pa la vra e a de ou -
tros Se na do res que se ma ni fes ta ram nes ta Casa nes -
sa mes ma di re ção, será pos sí vel – quem sabe – dar
um im pul so às re for mas po lí ti cas. Essa é uma ques -
tão que, in fe liz men te, como lem brou V. Exª, vem sen -
do adi a da. Pen sa mos que o ins tan te para a re for ma
po lí ti ca po dia ser aque le em que con clu í mos a tran si-
ção para a de mo cra cia, nos idos de 1979; de po is,
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pen sa mos que a re for ma po de ria ocor rer na Cons ti tu-
in te – e não ocor reu; ten ta mos na Re vi são Cons ti tu ci-
o nal, em 1993, e sa be mos que, in fe liz men te, por
ques tões en dó ge nas e exó ge nas que não con vém
ava li ar, ela não con se guiu apro var se não um nú me ro
mu i to re du zi do de emen das, ape nas seis, de pou ca
sig ni fi ca ção, de um modo ge ral. Aque le ins tan te da
Re vi são Cons ti tu ci o nal foi mais uma opor tu ni da de
per di da. E ago ra nos res ta es pe rar que pos sa mos
avan çar.. V. Exª ci tou a ne ces si da de de fa zer mos es -
sas re for mas ago ra. Não po de mos de i xá-las para de -
po is, quan do es ta re mos pró xi mos das ele i ções, e es -
sas re for mas po de rão ser apo da das de ca su ís ti cas,
ele i to re i ras. Efe ti va men te tam bém é mu i to di fí cil quó -
rum no mo men to ele i to ral. Então, é fun da men tal que
tra te mos des sa ques tão ago ra. E elas são mu i to im -
por tan tes não so men te para me lho rar o de sem pe nho
das ins ti tu i ções pú bli cas como para o de sen vol vi men-
to do País como um todo. É bom ter pre sen te que até
no cam po eco nô mi co as re for mas po lí ti cas são ne-
ces sá ri as, por que a fal ta de uma ade qua da go ver na-
bi li da de no País gera cus tos ins ti tu ci o na is mu i to ele-
va dos.  V. Exª, que, além de po lí ti co, é em pre sá rio,
sabe mu i to bem dis so. As re for mas po lí ti cas têm uma
com po nen te im por tan te na me lho ria do de sem pe nho
das ins ti tu i ções pú bli cas bra si le i ras, na me lho ria da
qua li da de da po lí ti ca que se pra ti ca no País, mas elas
te rão uma re per cus são tam bém mu i to im por tan te no
de sem pe nho da pró pria eco no mia e na sa tis fa ção da
pró pria so ci e da de, na sa tis fa ção das de man das bá si-
cas da pró pria so ci e da de. Cre io que, de al gu ma for -
ma, o ci da dão bra si le i ro se sen te frus tra do, por que o
sis te ma po lí ti co não en se ja fa zer com que as de man-
das se jam de vi da men te pro ces sa das e aten di das. Há
um dé fi cit de go ver na bi li da de no  País que só será re -
mo vi do com es sas re for mas po lí ti cas. Por fim, mas
sem que rer exa ge rar, es sas re for mas po lí ti cas têm
uma re ver be ra ção ex ter na. Elas aju dam a me lho rar a
ima gem do País no ex te ri or. Enquan to o Bra sil con ti-
nu ar com ins ti tu i ções que vêm do sé cu lo pas sa do –  é 
bom lem brar que o nos so Có di go Ele i to ral é de 1965
–, en quan to o País não fi zer es sas al te ra ções, cer ta-
men te va mos en fren tar di fi cul da des na ques tão da
go ver na bi li da de, va mos, con se qüen te men te, afe tar
não so men te o sis te ma po lí ti co, mas tam bém o pró -
prio pro ces so de cres ci men to or gâ ni co e in te gra do do 
País, um de sen vol vi men to que na seja só po lí ti co mas 
tam bém eco nô mi co, so ci al, um de sen vol vi men to que, 
en fim, pro du za uma so ci e da de mais jus ta. Daí por
que lou vo mais uma vez V. Exª pelo dis cur so que pro -
duz nes ta Casa nes te fim de tar de e es pe ro que a sua
voz como a de tan tos ou tros que já se ma ni fes ta ram

so bre o tema pos sa ser ou vi da. Quem sabe, pos sa-
mos co me çar este ano, sem pre ju í zo da aná li se de
ou tras ma té ri as, a tra tar con sis ten te e ar ti cu la da men-
te as re for mas po lí ti cas. Mu i to obri ga do a V. Exª.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Agra de-
ço, Se na dor Mar co Ma ci el, pelo apar te. Mu i to ade-
qua da men te, o Se na dor Ra mez Te bet já o co lo cou
como o pa la di no da re for ma po lí ti ca. São seus pro-
nun ci a men tos, as sim como os pro nun ci a men tos do
emi nen te Pre si den te Se na dor Cé sar Bor ges que nos
ins pi ram a to mar o rumo de apo io às re for mas po lí ti-
cas que o Bra sil tan to quer. São os pro nun ci a men tos
de V. Exªs, am bos do PFL, que tra zem a to dos nós,
mem bros do Par ti do, a fir me von ta de e dis po si ção de
lu tar por essa re for ma, que re al men te é a mãe de to -
das as re for mas.

Enten de mos que é im por tan te e não po de mos,
em tro ca de re for mas eco nô mi cas, es que cer que
essa é a gran de mu dan ça ins ti tu ci o nal de nos so País.

Por isso, en ten do que este mo men to, Sr. Pre si-
den te, quan do a cha ma da es pe ran ça ace sa pe las ur-
nas ain da está no co ra ção de to dos os bra si le i ros, é
mais do que ade qua do. Apro ve i te mos esta pri me i ra
fase do novo Go ver no, ain da imu ne aos na tu ra is des -
gas tes do tem po e ain da li vre dos em ba tes que, fa tal-
men te, ha ve rá de en fren tar quan do da re in ci den te co -
bran ça das pro mes sas for mu la das em cam pa nha.

Pre ci sa mos, sim, in clu ir a re for ma po lí ti ca na
pa u ta de pri o ri da des, jun ta men te com as re for mas tri -
bu tá ria e pre vi den ciá ria.

Insis ti mos ser de fun da men tal im por tân cia que
as co i sas ca mi nhem con co mi tan te men te, até por que,
como to dos sa be mos, já se vai lon ga men te ul tra pas-
sa do o pa ra dig ma das so lu ções es tan ques; do pen sa-
men to li ne ar e com par ti men ta li za do, cuja ine fi caz ten -
dên cia acar re ta o fa tal pri vi lé gio da par te so bre o
todo, ou vice-ver sa.

Para que se jam fe i tas uma ver da de i ra re for ma
tri bu tá ria e uma ver da de i ra re for ma da Pre vi dên cia,
acre di ta mos, por tan to, ser im pe ri o so que tal pro ces so
se ope re em pa ra le lo à ado ção das pri me i ras e in ci si-
vas al te ra ções no in sus ten tá vel qua dro po lí ti co-par ti-
dá rio re gi do pe las vi ci a das re gras do jogo atu al men te
vi gen tes.

Pro pug na mos, com ve e mên cia, que tais al te ra-
ções se ini ci em pela apro fun da da re vi são no ins ti tu to
da fi de li da de par ti dá ria.

Não é mais ad mis sí vel que con vi va mos com
esta ab sur da mi gra ção. Lem bre mo-nos de que, em le -
gis la tu ras re cen tes, nada me nos que me ta de dos De -
pu ta dos Fe de ra is ele i tos mu da ram de le gen da.
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Cen to e se ten ta e seis tro cas de par ti do, como
as que tes te mu nha mos so men te nos pri me i ros dois
anos da úl ti ma Le gis la tu ra, são, no mí ni mo, pro va de
que o ele i tor já não mais de tém o con tro le de suas es -
co lhas. O vo lu me des se tro ca-tro ca equi va le ao ele i-
to ra do de São Pa u lo, Rio de Ja ne i ro, Mi nas Ge ra is e
Espí ri to San to so ma dos, sem que o ele i tor te nha par -
ti ci pa do da de ci são.

Ade ma is, ao cons ta tar mos que, na que la mes-
ma oca sião, do to tal de De pu ta dos ele i tos, só 28 o fo -
ram com seus pró pri os vo tos – ten do sido, por tan to, a
gran de ma i o ria con du zi da à Câ ma ra gra ças às so-
bras de seus res pec ti vos par ti dos ou co li ga ções – so -
mos for ça dos a ad mi tir, se gun do o ra ci o cí nio ló gi co, a
pre mis sa bá si ca de que o voto per ten ce ao par ti do e
não ao De pu ta do.

Con ve nha mos que se tra ta de uma in de cên cia,
uma ver da de i ra tra i ção o fato de um ele i tor es po sar a
ide o lo gia de um de ter mi na do par ti do, vo tar em suas
pro po si ções e em seu pro gra ma, para, logo em se gui-
da, o can di da to que ele ele geu sim ples men te tro car
de si gla – mor men te por in te res se em van ta gens pes -
so a is –, de i xan do seu ele i to ra do a ver na vi os, per di do,
con fu so, des con fi a do, de cep ci o na do e, o que é pior,
cada vez mais de sa cre di ta do com re la ção à clas se
po lí ti ca, o que, por sua vez, gera uma apa tia, mu i tas
ve zes “pa to lo gi ca men te ir re ver sí vel”.

Esse dis tan ci a men to do ele i tor, Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, gera um nú me ro cada vez ma i-
or da que les ci da dãos ne gli gen tes a quem Ber told
Brecht ade qua da men te cha mou de “anal fa be to po lí ti-
co”, o pior de to dos os anal fa be tos, que abre as por tas
ao po lí ti co opor tu nis ta e cor rup to.

Ora, o fun da men to de todo re gi me pre si den ci a-
lis ta como o nos so hoje – onde a cha ve da go ver na bi-
li da de re si de na ne go ci a ção en tre o Po der Exe cu ti vo
e o Con gres so Na ci o nal – está, sem som bra de dú vi-
da, na exis tên cia de par ti dos for tes. Enquan to não
hou ver me ca nis mos que ga ran tam o for ta le ci men to
das agre mi a ções par ti dá ri as, con ti nu a re mos su je i tos
a dis tor ções e des tor ções inad mis sí ve is ao mo de lo
de de mo cra cia par ti ci pa ti va que bus ca mos e me re ce-
mos ter.

Por isso, ao fi na li zar, lan ço des ta tri bu na um de -
sa fio às li de ran ças cons ci en tes do Con gres so Na ci o-
nal, es pe ci al men te nes ta Casa, para que se as so ci-
em ao obs ti na do e le gí ti mo pro pó si to de cum prir mos
nos so ine gá vel de ver e vol tar mos já a dis cu tir a re for-
ma po lí ti ca, para que pos sa mos apre ci ar e vo tar, em
re gi me de ur gên cia, dis po si ti vos que in tro du zam em
nos so or de na men to le gal a obri ga to ri e da de da ob ser-
vân cia ao prin cí pio da fi de li da de par ti dá ria, ofe re cen-

do des de logo à Na ção aqui lo de que nes te mo men to
pre ci sa e o que de nós es pe ra.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te, agra de-
cen do pela pa ciên cia e pela to le rân cia em meu pro-
nun ci a men to.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Cé sar Bor ges) – Obri ga-

do, Se na dor Pa u lo Octá vio. Agra de ço a V. Exª as pa la-
vras elo gi o sas di ri gi das a mi nha pes soa.

O SR. PRESIDENTE (Cé sar Bor ges) – Con ce-
do a pa la vra, por cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca-
ção ina diá vel, ao Se na dor Ra mez Te bet.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, a ge ne ro si da de de V. Exª per mi ti rá que
esta Casa, por meio da mi nha mo des ta ma ni fes ta ção,
faça jus ti ça a uma clas se que tem pres ta do, em todo o 
Bra sil, re le van tes ser vi ços à nos sa so ci e da de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje é dia
19 de maio, dia con sa gra do aos de fen so res pú bli cos
do nos so País.

To das as ati vi da des têm o seu dia. Hoje é o Dia
do De fen sor Pú bli co, da que le agen te po lí ti co en car re-
ga do pela Cons ti tu i ção de pres tar as sis tên cia ju rí di ca
aos mais ne ces si ta dos, aos mais sa cri fi ca dos. Hoje é
dia da que le que tem de di ca do a sua vida a de fen der
quem não pode pa gar os ho no rá ri os de um ad vo ga-
do, que tem sede de jus ti ça, que mal sabe che gar ao
Fó rum, mas que tem aces so ao seu ga bi ne te.

O de fen sor pú bli co, esse pro fis si o nal, mu i tas ve -
zes, nem es pe ra que o ne ces si ta do bata à sua por ta.
No meu Esta do, a clas se de de fen so res pú bli cos é tão 
ab ne ga da que re a li za seu ser vi ço de for ma co mu ni tá-
ria, indo até os lo ca is onde está a po pu la ção ne ces si-
ta da; e 80% das ações ju di ci a is são aju i za das pe los
de fen so res pú bli cos, eles que hoje es tão al ça dos ao
pa ta mar cons ti tu ci o nal.

Sr. Pre si den te, or gu lho-me de ter ini ci a do a mi -
nha car re i ra no Di re i to es ta gi an do na De fen so ria Pú -
bli ca do Rio de Ja ne i ro. O tra ba lho nes se ór gão de de -
fe sa re pre sen ta va o iní cio da car re i ra no Mi nis té rio
Pú bli co. Fa zia-se con cur so para de fen sor pú bli co;
pro mo vi do, pas sa va-se a pro mo tor subs ti tu to e, de po-
is, a pro mo tor efe ti vo. Esta gi ei na 25ª Vara Cri mi nal e
lem bro-me do nome do Juiz Ansel mo de Sá, com
quem re a li zei al gu mas au diên ci as  na tu ral men te as -
sis ti do pelo de fen sor pú bli co. A mi nha ex pe riên cia
como de fen sor pú bli co foi mo des ta, pe que na. For ma-
do, vol tei para Mato Gros so do Sul e lá, onde ain da
não ha via a De fen so ria Pú bli ca, pude atu ar como de -
fen sor da ti vo em pro ces sos do Tri bu nal do Júri, em
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pro ces so ali men tar e em pro ces so de in te res se de
me no res.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ao abra -
çar os de fen so res pú bli cos do Bra sil, des ta co os do
meu Esta do, por que co nhe ço o pro ble ma e a de di ca-
ção de S. Sªs.

Entre nós, há uma pes soa que ini ci ou sua car re i-
ra de for ma bri lhan te, tam bém como de fen sor pú bli co.
Tra ta-se de um Se na dor da Re pú bli ca, por meu Esta -
do, que, já nos idos de 1965, era de fen sor pú bli co em
Cam po Gran de, ca pi tal do Esta do de Mato Gros so do
Sul. Ho mem de mais de uma cen te na de jú ris, ho mem
que abriu as ve re das e o ca mi nho para ou tros de fen so-
res pú bli cos que che ga vam. E sen do pi o ne i ro, na tu ral-
men te, to dos ob ser va vam-no para ver se iria dar cer to
ou não. Ou seja, se Ju vên cio Cé sar da Fon se ca – esse
é o nome do de fen sor pú bli co que que ro ho me na ge ar
– iria dar cer to ou não. Deu cer to e fi cou co nhe ci do
como o de fen sor dos hu mil des. Lu ta va in tran si gen te-
men te nes sa fun ção de de fen sor, da ti va men te, como
se es ti ves se vi ven do da que la pro fis são, como se es ti-
ves se re ce ben do ho no rá ri os pro fis si o na is. É as sim
que pro ce dem os de fen so res pú bli cos nes te País.

Hoje, das 27 Uni da des da Fe de ra ção bra si le i ra,
23 já pos su em De fen so ri as Pú bli cas. Den tre elas, a
or ga ni za ção da De fen so ria do meu Esta do é o meu
or gu lho.

Um dos prin ci pa is jor na is de Mato Gros so do
Sul re fe re-se à data que hoje se co me mo ra. Lá exis -
tem 121 de fen so res pú bli cos. O de fen sor pú bli co está
al ça do ao pa ta mar cons ti tu ci o nal, é peça es sen ci al
ao bom fun ci o na men to e à ad mi nis tra ção da Jus ti ça.

Ou tro dia, na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, es ta va sen do sa ba ti na da uma das pes -
so as que com po rá o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. S. Sª
di zia que a Jus ti ça no Bra sil não atin ge a 10% da po -
pu la ção bra si le i ra. Aqui lo me ca lou fun do. Isso me
leva à con vic ção de que o de fen sor pú bli co é es sen ci-
al, in clu si ve para que seja re a li da de um dos pi la res
bá si cos da de mo cra cia, que é a igual da de de di re i to
en tre os ci da dãos.

O art. 5º da Cons ti tu i ção Fe de ral, Sr. Pre si den te,
Sras e Srs. Se na do res, só se con subs tan cia efe ti va-
men te com as ga ran ti as de in vi o la bi li da de do di re i to à
vida, à li ber da de, à igual da de, à se gu ran ça e à pro pri-
e da de. Diz o in ci so LXXIV do art. 5º: “O Esta do pres ta-
rá as sis tên cia ju rí di ca in te gral e gra tu i ta aos que com -
pro va rem in su fi ciên cia de re cur sos”. Oxa lá to dos os
go ver nos en ten dam o va lor dos de fen so res pú bli cos e 
lhes dêem au to no mia fi nan ce i ra, do que re cla mam os
de fen so res pú bli cos do Bra sil, so bre tu do do meu
Esta do.

Gos ta ria de fa lar mais, Sr. Pre si den te, mas só te -
nho cin co mi nu tos e acre di to que já ul tra pas sei o tem po
re gu la men tar. Mas não que ro en cer rar sem en vi ar mi -
nha sa u da ção a to dos os de fen so res pú bli cos do Bra sil,
pe din do-lhes li cen ça para, sa u dan do-os, sa u dar os 121
de fen so res pú bli cos do meu Esta do. Faço men ção es -
pe ci al ao Pro cu ra dor-Ge ral da De fen so ria Pú bli ca, Dr.
Cid Pin to Bar bo sa; a Pro cu ra do ra-Ge ral Adjun ta, Drª
Nan ci Go mes Car va lho e ao Pre si den te da Asso ci a ção
dos De fen so res Pú bli cos do meu Esta do, meu que ri do
ami go Andrew Ro ba li nho.

Sr. Pre si den te, gra ças a Deus a ge ne ro si da de
de V. Exª per mi tiu que eu fi zes se esse re gis tro. Cre io
que, pela mi nha hu mil de voz, o Se na do da Re pú bli ca
está pres tan do uma ho me na gem àque les que são os
ad vo ga dos dos ne ces si ta dos.

Por tan to, o de fen sor pú bli co é um agen te po lí ti-
co em de fe sa da igual da de en tre os se res hu ma nos e
da igual da de en tre os bra si le i ros.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Cé sar Bor ges) – Mu i to

obri ga do, Se na dor Ra mez Te bet. O pro nun ci a men-
to de V. Exª tam bém en se ja que pos sa mos nos as -
so ci ar a essa ma ni fes ta ção no Dia do De fen sor Pú -
bli co, que pres ta um ser vi ço tão im por tan te para a
po pu la ção.

Pror ro go a ses são por mais cin co mi nu tos, con -
ce den do a pa la vra ao Se na dor Re gi nal do Du ar te,
para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, fico fe liz com as no tí ci as ve i cu-
la das pela im pren sa na ci o nal so bre as de cla ra ções
do Mi nis tro da Ciên cia e Tec no lo gia, Ro ber to Ama ral,
que, na úl ti ma quar ta-fe i ra, em For ta le za, de fen deu a
cri a ção de no vas uni ver si da des fe de ra is nas Re giões
Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te. Essa me di da te ria o
ob je ti vo, como de i xou cla ro o Mi nis tro, de con tri bu ir
para a re du ção das de si gual da des in ter-re gi o na is.
Hoje, a ma i o ria das uni ver si da des fe de ra is está con -
cen tra da na Re gião Su des te do País.

Te nho mo ti vos para ma ni fes tar a mi nha fe li ci da-
de, por que a ex po si ção do Mi nis tro da Ciên cia e Tec-
no lo gia re for ça a nos sa luta em de fe sa da cri a ção da
Uni ver si da de Fe de ral do Vale do Ca ri ri, na re gião sul
do Esta do do Ce a rá. O nos so pro je to de in di ca ção,
que tra ta da cri a ção da Uni ver si da de Fe de ral do Vale
do Ca ri ri, já foi apro va do pela Co mis são de Edu ca ção
e no ple ná rio des ta Casa e, ago ra, a pe di do do Se na-
dor Hé lio Cos ta, en con tra-se na Co mis são de Edu ca-
ção para re a ná li se.
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É in dis pen sá vel, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, a am pli a ção do nú me ro de va gas no en -
si no pú bli co de ní vel su pe ri or nas re giões me nos fa -
vo re ci das do Bra sil. Esse é o ca mi nho mais pro mis-
sor para re du zir mos os ín di ces de de si gual da des
so ci a is, eco nô mi cas e ci en tí fi cas en tre as re giões
bra si le i ras.

Re cor ro, mais uma vez, às ma ni fes ta ções do Mi -
nis tro da Ciên cia e Tec no lo gia para de fen der a cri a-
ção da Uni ver si da de Fe de ral do Vale do Ca ri ri. O pró -
prio Mi nis tro fez os cál cu los e mos tra a dis tân cia en tre
a re a li da des ci en tí fi ca das Re giões Sul e Su des te, em 
com pa ra ção com as de ma is re giões do País. Entre di -
ver sos fa to res, essa dis pa ri da de re fle te a con cen tra-
ção de ins ti tu i ções pú bli cas de en si no su pe ri or no Su -
des te do País. 

De acor do com o Mi nis tro Ro ber to Ama ral, o
Bra sil pos sui, atu al men te, 51 mil pes qui sa do res apo i-
a dos pelo Con se lho Na ci o nal de Pes qui sas Ci en tí fi-
cas e Tec no ló gi cas (CNPq). Des se to tal, 27 mil pes -
qui sa do res se en con tram nos Esta dos do Su des te e
10 mil pes qui sa do res nos Esta dos do Sul. Ou seja, 37
mil pes qui sa do res, ou 3/4 do to tal de ci en tis tas apo i a-
dos pelo CNPq, se en con tram nas duas re giões mais
di nâ mi cas e avan ça das do Bra sil.

Para as Srªs e os Srs. Se na do res te rem uma di -
men são da dis pa ri da de, o Nor des te fica com ape nas
15% (8 mil pes qui sa do res); o Cen tro-Oes te com ape -
nas 6% (3 mil pes qui sa do res) e o Nor te com ape nas
3% (2 mil pes qui sa do res). Em re su mo, as três re giões
me nos de sen vol vi das abri gam ape nas 1/3 dos ci en-
tis tas be ne fi ci a dos com o apo io fe de ral.

Além des ses nú me ros que já jus ti fi cam mais
in ves ti men tos no en si no pú bli co de ní vel su pe ri or,
há tam bém, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
a gran de de man da de es tu dan tes que con clu em o
en si no mé dio e que, pela li mi ta ção na ofer ta de va -
gas nos cur sos uni ver si tá ri os, pú bli cos ou pri va dos,
aca bam ten do frus tra dos os so nhos de che gar à
univer si da de. Se de um lado há pe que na ofer ta de
va gas no en si no pú bli co, por ou tro lado há li mi ta ção
fi nan ce i ra da gran de ma i o ria que es tu dou na es co la
pú bli ca e não dis põe de re cur sos para pa gar uma
fa cul da de par ti cu lar.

So men te na re gião do Ca ri ri te mos, atu al men-
te, 900 mil ha bi tan tes e ape nas uma uni ver si da de
es ta du al, cen te nas de es tu dan tes lu tam para con-
quis tar uma vaga no en si no su pe ri or. A ca rên cia
nes sa área edu ca ci o nal e as po ten ci a li da des re gi o-
na is jus ti fi cam a im plan ta ção de uma uni da de fe de-
ral de en si no su pe ri or pú bli co na nos sa re gião. Se
con si de rar mos ain da a área de in fluên cia, que in clui

de ze nas de mu ni cí pi os nos vi zi nhos Esta dos do Pi -
a uí, Per nam bu co e Pa ra í ba, a de man da po ten ci al
cor res pon de a uma po pu la ção de qua se três mi-
lhões de ha bi tan tes.

Para ter mos o so nho da Uni ver si da de Fe de ral
do Ca ri ri trans for ma do em re a li da de, con ta mos
com o apo io do Go ver na dor Lú cio Alcân ta ra, dos
Se na do res Tas so Je re is sa ti e Pa trí cia Go mes e de
toda a Ban ca da Fe de ral do Ce a rá. A luta pela Uni -
ver si da de Fe de ral do Ca ri ri não é ape nas do Se na-
dor Re gi nal do Du ar te. Não é uma luta ape nas do
meu Esta do, mas deve ser uma luta de todo o Nor -
des te, que, di re ta e in di re ta men te, será be ne fi ci a do
com con quis ta tão sig ni fi ca ti va para a nos sa vida
eco nô mi ca e so ci al.

Para fi na li zar o meu pro nun ci a men to, Sr. Pre si-
den te Srªs e Srs. Se na do res, re for ço mais uma vez as
de cla ra ções do Mi nis tro da Ciên cia e Tec no lo gia, Ro -
ber to Ama ral, que afir mou ser ne ces sá rio cri a ti vi da de
e in dis pen sá vel a par ce ria do Go ver no Fe de ral com
os Esta dos e os Mu ni cí pi os para am pli ar mos a ofer ta
de va gas no en si no pú bli co su pe ri or e au men tar mos
o nú me ro de pes qui sa do res, con tri bu in do, as sim,
para di mi nu ir as gran des dis tân ci as en tre as re giões
bra si le i ras.

Com apo io da nos sa Ban ca da fe de ral, das li-
de ran ças po lí ti cas, em pre sa ri a is, re li gi o sas, sin di ca-
is e com as ben ções de Pa dre Cí ce ro Ro mão Ba tis-
ta, o nos so san to do Nor des te, um dia, o so nho da
Uni ver si da de Fe de ral do Ca ri ri será uma re a li da de e 
uma das nos sas ma i o res con quis tas para a nos sa
re gião e para o Esta do do Ce a rá.

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

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Cé sar Bor ges) – V. Exª
tem a pa la vra pela or dem.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, de i xo
re gis tra do que ama nhã, no Espa ço Cul tu ral da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, ha ve rá o lan ça men to do li vro
“Pros pe ri da de re pri mi da”. O au tor do li vro é Pe dro
Cas ca is Fi lho, que con vi da to dos os Se na do res para 
esse lan ça men to.

Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Cé sar Bor ges) – So bre a

mesa, ofí ci os que se rão li dos pela Srª 1ª Se cre tá ria
em exer cí cio, Se na do ra Ide li Sal vat ti.

São li dos os se guin tes
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PS-GSE nº 376

Bra sí lia, 14 de maio de 2003

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser

sub me ti do à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, o in-
clu so Pro je to de Lei de Con ver são nº 12, de 2003, do
Po der Exe cu ti vo (Me di da Pro vi só ria nº 108/03), que
“Cria o Pro gra ma Na ci o nal de Aces so à Ali men ta ção
– PNAA”, con for me o dis pos to no art. 62 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, com a re da ção dada pela Emen da Cons -
ti tu ci o nal nº 32, de 2001.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Pri me i ro-Se cre tá rio.

PS-GSE nº 377

Bra sí lia, 14 de maio de 2003

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser

sub me ti do à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, o in-
clu so Pro je to de Lei de Con ver são nº 13, de 2003, do
Po der Exe cu ti vo (Me di da Pro vi só ria nº 109/03), que
“Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a con ce der sub ven ção
eco nô mi ca à Com pa nhia de Na ve ga ção do São Fran -
cis co – FRAMAVE.”, con for me o dis pos to no art. 62 da 
Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Pri me i ro-Se cre tá rio.

PS-GSE nº 378

Bra sí lia, 14 de maio de 2003

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser

sub me ti do à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, o in-
clu so Pro je to de Lei de Con ver são nº 14, de 2003, do
Po der Exe cu ti vo (Me di da Pro vi só ria nº 110/03), que
“Cria a Car re i ra de Agen te Pe ni ten ciá rio Fe de ral no
Qu a dro de Pes so al do Mi nis té rio da Jus ti ça e dá ou -
tras pro vi dên ci as.”, con for me o dis pos to no art. 62 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Pri me i ro-Se cre tá rio.

PS-GSE nº 379

Bra si lia, 14 de maio de 2003

Se nhor Se cre tá rio
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser

sub me ti da à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, a in-
clu sa Me di da Pro vi só ria nº 111, de 2003, do Po der
Exe cu ti vo, que “Cria a Se cre ta ria Espe ci al de Po lí ti-

cas de Pro mo ção da Igual da de Ra ci al, da Pre si dên-
cia da Re pú bli ca, e dá ou tras pro vi dên ci as.”, con for-
me o dis pos to no art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com
a re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 
2001.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Pri me i ro-Se cre tá rio.

PS-GSE Nº 380

Bra sí lia, 15 de maio de 2003

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser

sub me ti do à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, o in-
clu so Pro je to de Lei de Con ver são nº 15, de 2003, do
Po der Exe cu ti vo (Me di da Pro vi só ria nº 112/03), que
“Cria car gos na Car re i ra Po li ci al Fe de ral e o Pla no
Espe ci al de Car gos do De par ta men to de Po lí cia Fe -
de ral e dá ou tras pro vi dên ci as, con for me o dis pos to
no art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção
dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Pri me i ro-Se cre tá rio.

São as se guin tes ma té ri as en ca mi nha-
das

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
 Nº 12, DE 2003

(Pro ve ni en te da me di da pro vi só ria nº 108, de 2003)

Cria o Pro gra ma Na ci o nal de Aces-
so à Ali men ta ção – PNAA

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica cri a do o Pro gra ma Na ci o nal de

Aces so à Ali men ta ção – PNAA, vin cu la do às ações
di ri gi das ao com ba te à fome e à pro mo ção da se gu-
ran ça ali men tar e nu tri ci o nal.

§ 1º Con si de ra-se se gu ran ça ali men tar e nu tri ci-
o nal a ga ran tia da pes soa hu ma na ao aces so à ali -
men ta ção to dos os dias, em quan ti da de su fi ci en te e
com a qua li da de ne ces sá ria.

§ 2º Os be ne fí ci os fi nan ce i ros de cor ren tes do
PNAA se rão efe ti va dos me di an te car tão uni fi ca do, ou
pelo aces so a ali men tos em es pé cie pe las fa mí li as
em si tu a ção de in se gu ran ça ali men tar.

§ 3º O car tão uni fi ca do cons ti tui ins tru men to
para re ce bi men to de re cur sos fi nan ce i ros do PNAA
pe las fa mí li as em si tu a ção de in se gu ran ça ali men tar,
bem como para be ne fi ciá ri os de ou tros pro gra mas de
trans fe rên cia de ren da.

Art. 2º O Po der Exe cu ti vo de fi ni rá:
I – os cri té ri os para con ces são do be ne fí cio;
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II – a or ga ni za ção e os exe cu to res do ca das tra-
men to da po pu la ção jun to ao Pro gra ma;

III – o va lor do be ne fí cio por uni da de fa mi li ar;
IV – o pe río do de du ra ção do be ne fí cio; e
V – a for ma de con tro le so ci al do Pro gra ma.
§ 1º O con tro le so ci al do PNAA será fe i to:
I –  em âm bi to na ci o nal, pelo Con se lho Na ci o nal

de Se gu ran ça Ali men tar e Nu tri ci o nal – CONSEA;
II –  em âm bi to es ta du al e no Dis tri to Fe de ral,

por um dos Con se lhos Esta du a is da área so ci al, em
fun ci o na men to, ou por um Con se lho Esta du al de Se -
gu ran ça Ali men tar e Nu tri ci o nal – CONSEA Esta du al,
ins ta la do pelo Po der Pú bli co Esta du al, nos ter mos de
re gu la men to; e

III –  em âm bi to lo cal, por um dos Con se lhos Mu -
ni ci pa is da área so ci al, em fun ci o na men to, ou por um
Co mi tê Ges tor Lo cal– CGL, ins ta la do pelo Po der Pú -
bli co Mu ni ci pal, nos ter mos de re gu la men to.

§ 2º Os be ne fí ci os do PNAA se rão con ce di dos,
na for ma des ta Lei, para uni da de fa mi li ar com ren da
men sal per ca pi ta in fe ri or a meio sa lá rio mí ni mo.

§ 3º Para efe i to des ta Lei, con si de ra-se fa mí lia a
uni da de nu cle ar, even tu al men te am pli a da por ou tros
in di ví du os que com ela pos su am la ços de pa ren tes-
co, que for me um gru po do més ti co, vi ven do sob o
mes mo teto e man ten do sua eco no mia pela con tri bu i-
ção de seus mem bros.

§ 4º o re ce bi men to do be ne fi cio pela uni da de fa -
mi li ar não ex clui a pos si bi li da de de re ce bi men to de
ou tros be ne fí ci os de pro gra mas go ver na men ta is de
trans fe rên cia de ren da, nos ter mos de re gu la men to.

§ 5º Na de ter mi na ção da ren da fa mi li ar per ca -
pi ta, será con si de ra da a mé dia dos ren di men tos bru -
tos au fe ri dos pela to ta li da de dos mem bros da fa mí lia,
ex clu í dos os ren di men tos pro ve ni en tes des te pro gra-
ma, do Bol sa-Ali men ta ção, e do Bol sa-Esco la.

§ 6º No le van ta men to e na iden ti fi ca ção dos be -
ne fi ciá ri os a que se re fe re esta Lei, será uti li za do ca -
das tro uni fi ca do para pro gra mas so ci a is do Go ver no
Fe de ral.

Art. 3º O Ga bi ne te do Mi nis tro Extra or di ná rio de
Se gu ran ça Ali men tar e Com ba te à Fome de ve rá ce le-
brar con vê ni os de co o pe ra ção com os Esta dos, o Dis -
tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os dis pon do so bre as for -
mas de im ple men ta ção, exe cu ção, di vul ga ção, su per-
vi são, acom pa nha men to e ava li a ção do PNAA.

Pa rá gra fo úni co. Dos con vê ni os de que tra ta o
ca put des te ar ti go de ve rá cons tar, den tre ou tras, as
se guin tes res pon sa bi li da des aos con ve ni a dos:

I – a ins ta la ção de Co mi tê Ges tor Lo cal – CGL,
em cada Mu ni cí pio, ou a uti li za ção de ou tro con se lho
so ci al, nos ter mos do art. 2º, § 1º, in ci so III;

II – a ca pa ci ta ção de agen tes ges to res lo ca is;
III – o mo ni to ra men to, o acom pa nha men to e a

ava li a ção dos CGL, ou dos con se lhos so ci a is que os
subs ti tu am; e

IV – o ca das tra men to dos be ne fi ciá ri os no ca-
das tro uni fi ca do do Go ver no Fe de ral.

Art. 4º A con ces são do be ne fí cio do PNAA tem
ca rá ter tem po rá rio e não gera di re i to ad qui ri do.

Art. 5º As des pe sas com o Pro gra ma Na ci o nal
de Aces so à Ali men ta ção cor re rão à con ta das do ta-
ções or ça men tá ri as con sig na das anu al men te na uni -
da de do Ga bi ne te do Mi nis tro de Esta do Extra or di ná-
rio de Se gu ran ça Ali men tar e Com ba te à Fome e do
Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za, ins ti tu-
i do pelo art. 79 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na-
is Tran si tó ri as.

§ 1º Na de fi ni ção do va lor do be ne fi cio pre vis to
no in ci so III do art. 2º, o Po der Exe cu ti vo de ve rá com -
pa ti bi li zar a quan ti da de de be ne fi ciá ri os às do ta ções
or ça men tá ri as exis ten tes.

§ 2º O va lor do be ne fi cio pre vis to no in ci so III do
art. 2º po de rá ser al te ra do pelo Po der Exe cu ti vo, a qual -
quer mo men to, ob ser va do o dis pos to em re gu la men to.

§ 3º o PNAA aten de rá, no mês de mar ço de 2003,
aos atu a is be ne fi ciá ri os do Pro gra ma Bol sa-Ren da,
pre vis to na Lei nº 10.458, de 14 de maio de 2002.

Art. 6º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

MEDIDA PROVISÓRIA ORIJINAL 
Nº 108, DE 2003

Cria o Pro gra ma de Aces so à Ali-
men ta ção  – “Car tão Ali men ta ção”.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção
que lhe con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção, ado ta a se -
guin te me di da pro vi só ria, com for ça de lei:

Art. 1º Fica cri a do o Pro gra ma Na ci o nal de
Aces so à Ali men ta ção – “Car tão Ali men ta ção”, vin cu-
la do às ações di ri gi das ao com ba te à fome e à pro mo-
ção da se gu ran ça ali men tar e nu tri ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. Con si de ra-se se gu ran ça ali-
men tar e nu tri ci o nal a ga ran tia da pes soa hu ma na ao
aces so à ali men ta ção to dos os dias, em quan ti da de
su fi ci en te e com a qua li da de ne ces sá ria.

Art. 2º O “Car tão-Ali men ta ção” cons ti tui ins tru-
men to que ga ran ti rá, a pes so as em si tu a ção de in se-
gu ran ça ali men tar, re cur sos fi nan ce i ros ou o aces so a 
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ali men tos, po den do ser imp 1e men ta do em co o pe ra-
ção com Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os, ob-
ser va do o dis pos to em re gu la men to.

Art. 3º O Po der Exe cu ti vo de fi ni rá:
I – os cri té ri os para con ces são do be ne fí cio;
II – a or ga ni za ção do ca das tra men to da po pu la-

ção jun to ao Pro gra ma;
III – o va lor do be ne fí cio, por pes soa ou por uni -

da de fa mi li ar;
IV – o pe río do de du ra ção do be ne fí cio; e
V – as for mas de con tro le so ci al do “Car tão Ali -

men ta ção”.
§ 1º O “Car tão Ali men ta ção” não será con ce di do

para pes soa com ren da fa mi li ar men sal per ca pi ta
su pe ri or a meio sa lá rio mí ni mo.

§ 2º Para efe i to des ta me di da pro vi só ria, con si-
de ra-se fa mí lia a uni da de nu cle ar, even tu al men te am -
pli a da por ou tros in di ví du os que com ela pos su am la -
ços de pa ren tes co, que for me um gru po do més ti co,
vi ven do sob o mes mo teto e man ten do sua eco no mia
pela con tri bu i ção de seus mem bros.

§ 3º Na de ter mi na ção da ren da fa mi li ar per ca pi-
ta, será con si de ra da a mé dia dos ren di men tos bru tos
au fe ri dos pela to ta li da de dos mem bros da fa mí lia, ex -
clu í dos ape nas os pro ve ni en tes do Pro gra ma de que
tra ta esta me di da pro vi só ria.

Art. 4º A con ces são do “Car tão Ali men ta ção” não
gera di re i to ad qui ri do, dado seu ca rá ter tem po rá rio.

Art. 5º As des pe sas com o “Car tão-Ali men ta-
ção” cor re rão à con ta das do ta ções or ça men tá ri as
con sig na das anu al men te na uni da de do Ga bi ne te do
Mi nis tro do Esta do Extra or di ná rio de Se gu ran ça Ali -
men tar e Com ba te à Fome.

§ 1º Na de fi ni ção do va lor do be ne fí cio pre vis to
no in ci so III do art. 3º, o Po der Exe cu ti vo de ve rá com -
pa ti bi li zar a quan ti da de de be ne fi ciá ri os às do ta ções
or ça men tá ri as exis ten tes.

§ 2º O va lor do be ne fí cio pre vis to no in ci so III do
art. 3º po de rá ser al te ra do pelo Po der Exe cu ti vo, a
qual quer mo men to, ob ser va do o dis pos to no § 1º.

§ 3º O “Car tão-Ali men ta ção” aten de rá, no mês
de mar ço de 2003, aos atu a is be ne fi ciá ri os do Pro gra-
ma Bol sa-Ren da, pre vis to na Lei nº 10.458, de 14 de
maio de 2002.

Art. 6º A União po de rá re ce ber do a ções des ti na-
das ao Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za,
cri a do pelo art. 79 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci-
o na is Tran si tó ri as e re gu la men ta do pela Lei Com ple-
men tar nº 111, de 6 de ju lho de 2001, com en car go de 
uti li zá-las uni ca men te nas ações vol ta das à se gu ran-
ça ali men tar, nu tri ci o nal e ao com ba te à fome.

Art. 7º Esta me di da pro vi só ria en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, de fe ve re i ro de 2003; 182º da Inde pen-
dên cia e 115º da Re pú bli ca. – Luiz Inácio Lula da
Sil va – José Gra zi o no da Sil va.

MENSAGEM Nº 67, DE 2003

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce lên ci-
as o tex to da Me di da Pro vi só ria nº 108 , de 27 de fe ve-
re i ro de 2003, que “Cria o Pro gra ma Na ci o nal de
Aces so à Ali men ta ção – “Car tão Ali men ta ção”.

Bra sí lia, 27 de fe ve re i ro de 2003. – Luiz Iná cio
Lula da Sil va

EM nº 21 – MESA

Em 25 de fe ve re i ro de 2003

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à ele va da con si de ra ção de Vos sa

Exce lên cia pro je to de me di da pro vi só ria que cria o
Pro gra ma Na ci o nal de Aces so à Ali men ta ção – “Car -
tão Ali men ta ção”, vin cu la do às ações di ri gi das ao
com ba te à fome e à pro mo ção da se gu ran ça ali men-
tar e nu tri ci o nal.

2. O Car tão Ali men ta ção é o me ca nis mo pelo
qual a União en tre ga rá ali men tos em es pé cie, ou
quan ti as em di nhe i ro des ti na das à aqui si ção de ali -
men tos, às pes so as em si tu a ção de in se gu ran ça ali -
men tar ou nu tri ci o nal.

3. Se gu ran ça ali men tar e nu tri ci o nal sig ni fi ca
ga ran tir à pes soa hu ma na o aces so à ali men ta ção,
to dos os dias, de for ma dig na, em quan ti da de su fi ci-
en te e com a qua li da de ne ces sá ria, sem sa cri fí cio de
ne nhu ma ne ces si da de de ou tra or dem.

4. Ga ran tir a se gu ran ça ali men tar e nu tri ci o nal
da po pu la ção sig ni fi ca pro te ger o de sen vol vi men to
eco nô mi co e so ci al do País, pois com ba ter a fome e a
má-ali men ta ção é ge rar em pre gos, au men tar a pro-
du ção lo cal de ali men tos, di na mi zar o co mér cio lo cal
e dar con di ções mí ni mas de ci da da nia aos bra si le i ros
em si tu a ção de in se gu ran ça ali men tar ou nu tri ci o nal.

5. A pro pos ta vi a bi li za, ain da, que o Po der Exe -
cu ti vo re ce ba do a ções com o en car go de uti li zar o di -
nhe i ro do a do ao Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da 
Po bre za nas ações vol ta das à se gu ran ça ali men tar, à
se gu ran ça nu tri ci o nal e ao com ba te à fome. Esse dis -
po si ti vo é de fun da men tal im por tân cia ao Pro gra ma,
pois ga ran te aos do a do res a cer te za do em pre go do
va lor do a do no com ba te à fome, dan do cre di bi li da de à 
ação go ver na men tal.
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6. Por fim, es cla re ço que a cri a ção do Pro gra ma
ora pro pos to aten de às dis po si ções le ga is apli cá ve is
a essa ma té ria, haja vis ta que está sen do cri a do por
Me di da Pro vi só ria es pe cí fi ca, está com pa tí vel com as 
dis po si ções da Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as e
exis te pre vi são or ça men tá ria para seu cus te io no âm -
bi to do or ça men to da União, cor ren do por con ta das
do ta ções or ça men tá ri as con sig na das anu al men te na
uni da de do Ga bi ne te do Mi nis tro de Esta do Extra or di-
ná rio de Se gu ran ça Ali men tar e Com ba te à Fome.

7. A re le vân cia e ur gên cia que jus ti fi cam o uso
de me di da pro vi só ria de cor rem da ne ces si da de de
dar aces so a ali men tos às pes so as em si tu a ção de in -
se gu ran ça ali men tar ou nu tri ci o nal, res guar dan do vi -
das hu ma nas em imi nen te pe ri go de vi do à fome e à
des nu tri ção.

8. Estas, Se nhor Pre si den te, são as ra zões que
jus ti fi cam a pro pos ta de me di da pro vi só ria que ora
levo à vos sa con si de ra ção.

Res pe i to sa men te, _ José Gra zi a no da Sil va,
Mi nis tro de Esta do Extra or di ná rio de Se gu ran ça Ali -
men tar e Com ba te à Fome.

OS-GSE nº 376

Bra sí lia, 14 de maio de 2003

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ro meu Tuma
Pri me i ro-Se cre tá rio do Se na do Fe de ral
Nes ta

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser

sub me ti do à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, o in-
clu so Pro je to de Lei de Con ver são nº 12, de 2003, do
Po der Exe cu ti vo (Me di da Pro vi só ria nº 108/03), que
“Cria o Pro gra ma Na ci o nal de Aces so à Ali men ta ção
– PNAA.”, con for me o dis pos to no art. 62 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, com a re da ção dada pela Emen da Cons -
ti tu ci o nal nº 32, de 2001.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Pri me i ro-Se cre tá rio.
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NOTA TÉCNICA Nº 19/2003

Sub sí di os à apre ci a ção da Me di da Pro vi só ria
nº 108, de 2003, quan to à ade qua ção or ça men tá-

ria e fi nan ce i ra

I – Intro du ção

Esta Nota Téc ni ca des ti na-se, nos ter mos do
art. 19 da Re so lu ção nº 1, de 2002 – CN, a for ne cer
sub sí di os para a aná li se, no que con cer ne à ade qua-
ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria, da Me di da Pro vi só ria
nº 108, de 27 de fe ve re i ro de 2003, que “cria o Pro gra-
ma Na ci o nal de Aces so à Ali men ta ção – “Car tão Ali -
men ta ção”, en ca mi nha da ao Con gres so Na ci o nal por 
meio da Men sa gem nº 67, de 27 de fe ve re i ro de
2003, na ori gem.

II – Sín te se e Aspec tos Re le van tes

A Me di da Pro vi só ria nº 108, de 2003, tem por
ob je ti vo a cri a ção do Pro gra ma Na ci o nal de Aces so à
Ali men ta ção – “Car tão Ali men ta ção” que vin cu la
ações di ri gi das ao com ba te à fome e à pro mo ção da
se gu ran ça ali men tar e nu tri ci o nal.

Esse Pro gra ma é o prin ci pal ins tru men to a ser
uti li za do pela União de modo a ga ran tir às pes so as,
em si tu a ção de in se gu ran ça ali men tar, os re cur sos fi -
nan ce i ros ne ces sá ri os a sua ali men ta ção ou o aces -
so di re to aos ali men tos.

O art. 3º, além de li mi tar o be ne fí cio às pes so as
com ren da fa mi li ar men sal per ca pi ta in fe ri or a meio
sa lá rio mí ni mo, tam bém, re me te ao Po der Exe cu ti vo
a de fi ni ção dos cri té ri os para a con ces são do be ne fí-
cio, a or ga ni za ção do ca das tra men to das pes so as, o
va lor do be ne fí cio por pes soa ou uni da de fa mi li ar, o
pe río do de du ra ção do be ne fí cio e as for mas de con -
tro le so ci al do “Car tão Ali men ta ção”.

O art. 5º re me te as des pe sas com o “Car tão Ali -
men ta ção” as do ta ções já exis ten tes na Uni da de Orça -
men tá ria do Ga bi ne te do Mi nis tro de Esta do Extra or di-
ná rio de Se gu ran ça Ali men tar e Com ba te à Fome.
Tam bém, de ter mi na que, no mês de mar ço de 2003,
os atu a is be ne fi ciá ri os do Pro gra ma “Bol sa-Ren da” se -
jam aten di dos pelo “Car tão Ali men ta ção”.

Fi nal men te, o art. 6º per mi te à União re ce ber
do a ções des ti na das ao Fun do de Com ba te e Erra di-
ca ção da Po bre za, com o ob je ti vo de uti li zá-las uni ca-
men te nas ações vol ta das à se gu ran ça ali men tar, nu -
tri ci o nal e ao com ba te à fome.

III – Aná li se

O exa me da com pa ti bi li da de e ade qua ção fi nan-
ce i ra e or ça men tá ria da Me di da Pro vi só ria nº 108, de

2003, deve ser re a li za do con so an te o dis pos to no art.
5º, § 1º, da Re so lu ção nº 1, de 2002 – CN: “O exa me
de com pa ti bi li da de e ade qua ção or ça men tá ria e fi-
nan ce i ra das Me di das Pro vi só ri as abran ge a aná li se
da re per cus são so bre a re ce i ta ou a des pe sa pú bli ca
da União e da im pli ca ção quan to ao aten di men to das
nor mas or ça men tá ri as e fi nan ce i ras vi gen tes, em es -
pe ci al a con for mi da de com a Lei Com ple men tar nº
101, de 4 de maio de 2000, a Lei do Pla no Plu ri a nu al,
a Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as e a Lei Orça men tá-
ria da União”.

Se gun do o art. 5º, o novo Pro gra ma será im ple-
men ta do por meio das ações cons tan tes na Uni da de
Orça men tá ria 20123 –  Ga bi ne te do Mi nis tro de Esta -
do Extra or di ná rio de Se gu ran ça Ali men tar e Com ba te
à Fome – que já es tão pre vis tas, com seus res pec ti-
vos re cur sos, na Lei Orça men tá ria para o exer cí cio
2003. O to tal de re cur sos alo ca dos para es tas ações
al can ça o mon tan te de R$1.756.800.000.

Com re la ção ao Pla no Plu ri a nu al – PPA, a Me di-
da Pro vi só ria nº 108 é ple na men te com pa tí vel, na
me di da em que, o ar ti go 7º do Pla no Plu ri a nu al re cep-
ci o na qual quer cri a ção, in clu são ou al te ra ção de
ações por meio da lei or ça men tá ri a1.

Por tan to, a Me di da Pro vi só ria nº 108 que ins ti tui
o Pro gra ma Na ci o nal de Aces so à Ali men ta ção –
“Car tão Ali men ta ção” ao não cri ar no vas des pe sas,
nem di mi nu ir re ce i tas do Orça men to Ge ral da União
para 2003, tam bém, não pre ju di ca as me tas fis ca is
es ta be le ci das na Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as
para 2002, nem tam pou co os re qui si tos es ta be le ci-
dos pela Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, bem como a 
pro gra ma ção pre vis ta no Pla no Plu ri a nu al e na Lei
Orça men tá ria Anu al.

Bra sí lia, 11 de mar ço de 2003. – Fá bio Cha ves
Ho lan da, Con sul tor de Orça men to e Fis ca li za ção Fi -
nan ce i ra.

_______________________
1 Art. 7º A in clu são, ex clu são ou al te ra ção de ações or ça men tá ri-
as e de suas me tas, quan do en vol ve rem re cur sos dos or ça men-
tos da União, po de rão ocor rer por in ter mé dio da Lei Orça men tá-
ria Anu al ou de seus cré di tos adi ci o na is, al te ran do-se na mes ma
pro por ção o va lor do res pec ti vo pro gra ma.
Pa rá gra fo úni co. Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a:
I – efe tu ar a al te ra ção de in di ca do res de pro gra mas;
II – in clu ir, ex clu ir ou al te rar ou tras ações e res pec ti vas me tas, ex -
clu si va men te nos ca sos em que tais mo di fi ca ções não en vol vam
re cur sos dos or ça men tos da União.
III – ade quar as me tas fí si cas de ações or ça men tá ri as para com -
pa ti bi li zá-las com as al te ra ções nos seus va lo res, ou pro du to, ou
uni da de de me di da res pec ti vos, efe ti va das pe las leis or ça men tá ri-
as anu a is e seus cré di tos adi ci o na is ou por leis que al te rem o
Pla no Plu ri a nu al.
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PARECER SOBRE A MEDIDA
PROVISÓRIA EM SUBSTITUIÇÃO À
COMISSÃO MISTA, PROFERIDO NO
PLENÁRIO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS

O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB-MA.
Para emi tir pa re cer.) – Sr. Pre si den te, re ce be mos a in -
cum bên cia de re la tar a Me di da Pro vi só ria nº 108, que
tra ta do Pro gra ma Na ci o nal de Aces so à Ali men ta ção
– Car tão Ali men ta ção.

Após dois me ses de dis cus são com se to res da
so ci e da de e mem bros des ta Casa so bre o as sun to,
ela bo rar mos o pa re cer que pas so a ler:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 108,
 DE 27 DE JANEIRO DE 2003
(Men sa gem nº  67, de 2003)

Cria o Pro gra ma Na ci o nal de Aces-
so à Ali men ta ção – Car tão Ali men ta ção.

I – Re la tó rio

A me di da pro vi só ria cria o Pro gra ma Na ci o nal
de Aces so à Ali men ta ção – “Car tão Ali men ta ção”,
vin cu la do às ações di ri gi das ao com ba te à fome e à
pro mo ção da se gu ran ça ali men tar e nu tri ci o nal.

Se gun do a me di da pro vi só ria, o “Car tão Ali men-
ta ção” é o me ca nis mo pelo qual a União en tre ga rá ali -
men tos em es pé cie, ou quan ti as em di nhe i ro des ti na-
das à aqui si ção de ali men tos, às pes so as em si tu a-
ção de in se gu ran ça ali men tar ou nu tri ci o nal.

A me di da pro vi só ria es ta be le ce que se gu ran ça
ali men tar sig ni fi ca ga ran tir à pes soa hu ma na o aces -
so à ali men ta ção to dos os dias de for ma dig na, em
quan ti da de su fi ci en te e com a qua li da de ne ces sá ria,
sem sa cri fí cio de ne nhu ma ne ces si da des de ou trem.

Esta be le ce ain da que o Po der Exe cu ti vo de fi ni-
rá: os cri té ri os para con ces são do be ne fí cio; a or ga ni-
za ção do ca das tra men to da po pu la ção jun to ao Pro -
gra ma; o va lor do be ne fí cio por pes soa ou por uni da-
de fa mi li ar; o pe río do de du ra ção do be ne fí cio e as
for mas de con tro le so ci al do “Car tão Ali men ta ção”.

As des pe sas com o Pro gra ma cor re rão à con ta
de do ta ções or ça men tá ri as, anu al men te con sig na das
na Uni da de do Ga bi ne te do Mi nis tro de Esta do Extra -
or di ná rio de Se gu ran ça Ali men tar e Com ba te à Fome, 
sen do que o Po der Exe cu ti vo de ve rá com pa ti bi li zar,
na de fi ni ção do va lor do be ne fí cio, a quan ti da de de
be ne fi ciá ri os às do ta ções or ça men tá ri as exis ten tes.
O va lor do be ne fí cio po de rá ser al te ra do pelo Po der
Exe cu ti vo, a qual quer mo men to, em fun ção da dis po-
ni bi li da de or ça men tá ria.

O “Car tão Ali men ta ção” aten de rá, no mês de
mar ço de 2003, aos atu a is be ne fi ciá ri os do Pro gra ma
Bol sa-Ren da, pre vis to na Lei nº 10.458, de 2002.

A União po de rá re ce ber do a ções des ti na das ao
Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za, cri a do
pelo art. 79 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tá ri as e re gu la men ta do pela Lei Com ple men tar
nº 111, de 2001, com en car go de uti li zá-las uni ca-
men te nas ações vol ta das à se gu ran ça ali men tar, nu -
tri cío nal e ao com ba te à fome.

Den tro do pra zo re gi men tal, fo ram apre sen ta-
das cin co emen das, a se guir re la ci o na das:

Emen da nº 1, do De pu ta do Ju tahy Ju ni or: al te ra
o art. 2º da me di da pro vi só ria, subs ti tu in do a ex pres-
são “pes so as” por “fa mí lia”.

Emen da nº 2, do De pu ta do Ju tahy Ju ni or: al te ra o 
in ci so V do art. 3º da me di da pro vi só ria, in clu in do a ex -
pres são “ou vi do o Con se lho Con sul ti vo e de Acom pa-
nha men to ao Com ba te e à Erra di ca ção da Po bre za”.

Emen da nº 3, do De pu ta do Ju tahy Ju ni or: al te ra
a re da ção do § 1º do art. 3º da me di da pro vi só ria para
“o Car tão Ali men ta ção será con ce di do para pes so as
com ren da fa mi li ar per ca pi ta in fe ri or a meio sa lá rio
mí ni mo.”

Emen da nº 4, do De pu ta do Ju tahy Ju ni or: acres -
cen ta § 4º e 5º ao art. 3º da me di da pro vi só ria, es ta be-
le cen do re gras ge ra is de con ces são de be ne fí ci os em 
co e xis tên cia com os pro gra mas atu a is de trans fe rên-
cia de ren da.

Emen da nº 5, do De pu ta do Ju tahy Ju ni or: su pri-
me o art. 6º da me di da pro vi só ria.

Na apre ci a ção do mé ri to e no sen ti do de me lho-
rar o pro je to, fo ram aca ta das as emen das em par te e
apre sen ta das ou tras na for ma do pro je to de lei de
con ver são.

É o re la tó rio.

II – Voto do Re la tor

De acor do com a Cons ti tu i ção Fe de ral, em seu
art. 62, §§ 5º, 8º e 9º, e a Re so lu ção nº 1, de 2002, do
Con gres so Na ci o nal, nos seus arts. 5º e 6º, cabe ao
Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, no to can te às
me di das pro vi só ri as, de li be rar so bre o mé ri to e o
aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is e le ga-
is. Re le vân cia e Urgên cia.

Ao Pre si den te da Re pú bli ca, no uso de seus
atri bu i ções, uma vez jus ti fi ca da a re le vân cia e ur gên-
cia de de ter mi na da ma té ria, é per mi ti do edi tar me di-
da pro vi só ria com for ça de lei, o que res pal da ju í zo de
ad mis si bi li da de quan do de sua apre ci a ção pelo Con -
gres so Na ci o nal.
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Assim sen do, a re le vân cia e ur gên cia, nes te
caso, no en ten di men to do Go ver no, está ca rac te ri za-
da pela ne ces si da de de se pro ver, de ime di a to, o
aces so de ali men tos às pes so as em si tu a ção de in se-
gu ran ça ali men tar ou nu tri ci o nal, res guar dan do vi das
hu ma nas em imi nen te pe ri go de vi do à fome e à des -
nu tri ção.

De acor do com o ex pos to aci ma, ve ri fi ca-se que
a me di da pro vi só ria sa tis faz os pres su pos tos de ur -
gên cia e re le vân cia, es tan do em con for mi da de com
as dis po si ções da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Di an te des sas con si de ra ções, nos so voto é pela
ad mis si bi li da de da Me di da Pro vi só ria nº 108, de 2003.

Cons ti tu ci o na li da de, Ju ri di ci da de e Téc ni ca Le -
gis la ti va

Sob o ân gu lo da cons ti tu ci o na li da de, o art. 6º
dis põe que “a União po de rá re ce ber do a ções des ti na-
das ao Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za
(...) com en car go de uti li zá-las uni ca men te nas ações
vol ta das à se gu ran ça ali men tar, nu tri ci o nal e ao com -
ba te à fome”.

A Cons ti tu i ção Fe de ral, ao ins ti tu ir o Fun do de
Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za, pre vê a sua re -
gu la men ta ção me di an te lei com ple men tar – CF, art.
79 da ADCT.

Se gun do a Lei Com ple men tar nº 111/01, o Fun do
foi cri a do com o ob je ti vo de vi a bi li zar a to dos os bra si le i-
ros o aces so a ní ve is dig nos de sub sis tên cia e seus re -
cur sos se rão apli ca dos em ações su ple men ta res de nu -
tri ção, ha bi ta ção, sa ú de, edu ca ção, re for ço de ren da fa -
mi li ar e ou tros pro gra mas de re le van te in te res se so ci al
vol ta dos para a me lho ria da qua li da de de vida.

A mes ma lei com ple men tar es ta be le ce qua is
são as re ce i tas que cons ti tu i rão o Fun do, en tre as
qua is “as do a ções de qual quer na tu re za de pes so as
fí si cas ou ju rí di cas do País ou do ex te ri or” (art. 2º, IV).

Ao dis por que do a ções des ti na das ao Fun do po -
de rão ser re ce bi das pela União para se rem uti li za das
uni ca men te nas ações vol ta das à se gu ran ça ali men-
tar, a me di da pro vi só ria está vin cu lan do uma re ce i ta
do Fun do, sen do que tal mo di fi ca ção so men te po de-
ria ocor rer atra vés de emen da cons ti tu ci o nal e re gu la-
men ta da por lei com ple men tar. Por tan to, o dis po si ti vo
é in cons ti tu ci o nal.

Pelo ex pos to, nos so pa re cer aca ta a Emen da nº
5, do De pu ta do Ju tahy Jú ni or, para sa nar a in cons ti tu-
ci o na li da de for mal.

Nos de ma is dis po si ti vos, o tex to da me di da pro -
vi só ria guar da per fe i ta re la ção com os di ta mes da lei
com ple men tar, aten den do de pron to a boa téc ni ca le -
gis la ti va.

Assim, so mos pela in cons ti tu ci o na li da de de
par te do art. 6º e pela ju ri di ci da de e boa téc ni ca le gis-
la ti va da me di da.

Mé ri to

O Fome Zero é um pro je to – se gun do a do cu-
men ta ção ofi ci al – ou pro gra ma – se gun do a pro pa-
gan da ofi ci al, que visa im plan tar no Bra sil uma “po lí ti-
ca na ci o nal de se gu ran ça ali men tar”.

O Pro gra ma Na ci o nal de Aces so à Ali men ta ção
– Car tão Ali men ta ção, ob je to da Me di da Pro vi só ria nº
108, de 27 de fe ve re i ro de 2003, é uma ação es pe cí fi-
ca des sa po lí ti ca.

A pro pos ta do re cém-cri a do Mi nis té rio Extra or-
di ná rio da Se gu ran ça Ali men tar é de co or de nar ou-
tras ações es pe cí fi cas e es tru tu ra is de com ba te à
des nu tri ção e à po bre za, in clu in do vá ri os pro gra mas
já exis ten tes, como me ren da es co lar, bol sa-ali men ta-
ção, apo sen ta do ria ru ral, pro gra ma de ali men ta ção
do tra ba lha dor, re for ma agrá ria, apo io à agri cul tu ra fa -
mi li ar e ao co o pe ra ti vis mo, mi cro cré di to, en tre ou tros.

O des com pas so en tre os bons pro pó si tos, a
pro pa gan da e a exe cu ção des sa po lí ti ca, pro je to ou
pro gra ma é evi den te. A con fu são do Fome Zero co-
me ça pelo con ce i to que o ins pi ra. O con ce i to de se gu-
ran ça ali men tar não tem a ver ori gi nal men te com o
com ba te à fome ca u sa do pela po bre za. Ele sur giu em
pa í ses ri cos da Eu ro pa e Ja pão, es pe ci al men te –
como uma jus ti fi ca ti va para o pro te ci o nis mo agrí co la.
Se gun do esse con ce i to, por mais ba ra to que seja
para es ses pa í ses im por tar ali men tos, eles de vem
man ter uma mar gem de auto-su fi ciên cia para evi tar o
ris co de de sa bas te ci men to e fome em ca sos de guer -
ra ou cri se in ter na ci o nal.No en tan to, o Bra sil, ao con -
trá rio da Eu ro pa e do Ja pão, não tem re cur sos su fi ci-
en tes para sub sí di os em lar ga es ca la nem de pen de
de les para ser auto-su fi ci en te em ali men tos.

Ao con trá rio, é pro du tor efi ci en te e gran de ex -
por ta dor de ali men tos que tra va luta de si gual con tra
as bar re i ras pro te ci o nis tas eu ro péi as e os sub sí di os
nor te-ame ri ca nos.

O con ce i to de se gu ran ça ali men tar foi acli ma ta-
do ao Bra sil na dé ca da de 80, para de fen der uma po lí-
ti ca que ga ran tis se a ren da da agri cul tu ra e a es ta bi li-
da de da ofer ta de ali men tos a ní ve is ade qua dos de
con su mo pe los mais po bres. Sur giu en tão a con cep-
ção de se gu ran ça ali men tar, le va da ao en tão Mi nis tro
da Agri cul tu ra, Pe dro Si mon, em 1986.

O di ag nós ti co que fun da men ta o Pro gra ma su -
põe que, na fal ta de po lí ti cas ade qua das de ge ra ção
de em pre go e ren da, de um lado, e de po lí ti cas agrí -
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co las, de ou tro, a ofer ta e o con su mo de ali men tos no
Bra sil es tão con de na dos à es tag na ção e ao de clí nio
no cír cu lo vi ci o so cujo re sul ta do fi nal se ria a fome en -
dê mi ca.

O de sen con tro des se di ag nós ti co com a re a li da-
de atu al é evi den te. A par tir do Pla no Real, ao lon go
dos anos 90, hou ve

– po lí ti cas de li be ra das e mas si vas de dis tri bu i-
ção de ren da para os mais po bres;

– re cuo, em bo ra mo des to, da con cen tra ção da
ren da na ci o nal;

– au men to do va lor real do sa lá rio mí ni mo e do
sa lá rio mé dio em re la ção à ces ta bá si ca, ape sar do
de sem pre go;

– ex pan são da ren da da agri cul tu ra, ape sar da
es ta bi li da de de pre ços, até 2002;

– au men to acen tu a do da ofer ta de ali men tos,
tan to para o mer ca do in ter no como para ex por ta ção;

– au men to acen tu a do do con su mo do més ti co
da ali men tos, es pe ci al men te pe los mais jus tos.

É le gí ti ma a de fe sa da es ta bi li da de de ren da
para a agri cul tu ra bra si le i ra. Tan to os agri cul to res
como os con su mi do res têm a ga nhar com me di das,
como o se gu ro agrí co la e fi nan ci a men to à co mer ci a li-
za ção de sa fra, que evi tam os ci la ções mu i to brus cas
dos pre ços. No en tan to, esse con ce i to, ana li sa do em
con jun to com a vi são ana crô ni ca da eco no mia agrí co-
la bra si le i ra, não pode ser uti li za do para a de fi ni ção
de uma es tra té gia abran gen te de com ba te à po bre za.

O Bra sil tem pou co a ver com a eco no mia da
Áfri ca, por exem plo, onde a fome é de fato en dê mi ca e 
não adi an ta dar di nhe i ro aos fa min tos, por que não há
ali men to para com prar. Aqui a fome, no sen ti do de
des nu tri ção, tem pro por ções mu i to me no res. E, mes -
mo nos lu ga res mais po bres, quem ti ver di nhe i ro
com pra ali men tos bá si cos. Nos so pro ble ma é de má
dis tri bu i ção de ren da, não de de fi ciên cia na pro du ção
ou dis tri bu i ção de ali men tos.

Do lado da de man da, os po bres não pre ci sam
de tu te la do Go ver no para dis tri bu ir a pou ca ren da
que ti ve rem en tre o con su mo de ali men tos e ou tros
bens. Do lado da ofer ta, a agri cul tu ra bra si le i ra tem
res pon di do com mu i to di na mis mo aos es tí mu los da
de man da via mer ca do.

A vi são “pro gres sis ta” da dé ca da de 70 opu nha
à agri cul tu ra em pre sa ri al, pro du to ra de com mo di ti es
para ex por ta ção, e a pe que na pro du ção fa mi li ar, vol -
ta da para o mer ca do in ter no. A “se gu ran ça ali men tar”
na vi são atu al, não visa à auto-su fi ciên cia do País
ape nas. Quer que o ali men to seja pro du zi do pela agri -
cul tu ra fa mi li ar pre fe ren ci al men te, como se os ga-

nhos de pro du ti vi da de da agri cul tu ra em pre sa ri al não
con cor res sem para ba ra te ar o cus to e au men tar o
con su mo de ali men tos.

Para ali men tar bem seu povo e ge rar ex ce den tes
ex por tá ve is, o Bra sil pre ci sa de pro du ção agrí co la
efici en te, seja gran de, mé dia ou pe que na. O que o País 
tem gas to para fa zer a re for ma agrá ria e sub si di ar a
agri cul tu ra fa mi li ar jus ti fi ca-se não pelo que acres cen ta
à pro du ção de ali men tos, mas pelo que gera de ocu pa-
ção e ren da para os pró pri os agri cul to res.

A dis tri bu i ção de ali men to ou di nhe i ro des ti na do
com pul so ri a men te à com pra de ali men to é ir re le van te
como es tí mu lo à pro du ção agrí co la.

Os es pe ci a lis tas da sa ú de, que me dem os ní ve-
is de sa ú de es pe ci fi ca men te, es ti mam em 7 mi lhões
os sub nu tri dos no Bra sil, prin ci pal men te cri an ças. O
Go ver no os es ti ma de 40 a 50 mi lhões. Na ver da de,
es ses nú me ros se re fe rem àque les que fi cam aba i xo
da li nha da po bre za pelo ní vel de ren da. Se o cri té rio,
afi nal, é a ren da, por que não re for çar os pro gra mas já
exis ten tes de dis tri bu i ção de ren da?

Exis te am plo le que de pro gra mas de dis tri bu i-
ção de ren da em ope ra ção, che gan do a mais de 25
mi lhões de pes so as: Bol sa-Esco la, Bol sa-Ali men ta-
ção, Pro gra ma de Erra di ca ção do Tra ba lho Infan til –
PETI, Bol sa-Ren da para os fla ge la dos da seca, be ne-
fí ci os da Loas para ido sos e de fi ci en tes e apo sen ta-
do ria ru ral.

Se a no vi da de é ar ti cu lar po lí ti cas com pen sa tó-
ri as e ações es tru tu ran tes de ca pa ci ta ção e ge ra ção
de ocu pa ção e ren da, o ca mi nho já foi aber to pe los
re cen tes pro gra mas de trans fe rên cia de ren da (Bol -
sa-Esco la, Peti, Bol sa-Ali men ta ção) e pela me to do lo-
gia de De sen vol vi men to Lo cal Inte gra do e Sus ten tá-
vel (DELIS) dis se mi na da pela Co mu ni da de So li dá ria,
o Pro je to Alvo ra da e o Se brae.

Se para avan çar no com ba te à po bre za é pre ci-
so que brar a es pi nha dos es que mas cli en te i is tas tra -
di ci o na is, as ba ses de um novo mo de lo de con tro le
so ci al es tão lan ça das: se le ção dos be ne fi ciá ri os con -
tro la da por con se lhos mu ni ci pa is plu ra lis tas via con -
se lhos, Ve re a do res, pro fes so res e pro fis si o na is de
sa ú de, tri bu na is de con tas, im pren sa, ser vi ços 0800 e 
eli mi na ção de in ter me diá ri os no pa ga men to dos be -
ne fí ci os via car tão mag né ti co.

A des con ti nu i da de des sas ini ci a ti vas te ria um
cus to po lí ti co pro i bi ti vo pelo nú me ro de be ne fi ciá ri os
e pela ex ten são dos apo i os que elas con quis ta ram.
Por ou tro lado, pa re ce ser di fí cil ad mi tir que o me lhor
a fa zer é con ti nu ar apri mo rar o que está sen do fe i to.
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Po de ría mos sim ples men te apon tar os equí vo-
cos, mas tam bém cabe a nós, Par la men ta res, ain da
que da Opo si ção, na me di da de nos sas pos si bi li da-
des, evi tar que os equí vo cos le vem a re tro ces sos.

Os prin ci pa is pon tos do Pro je to de Lei de Con -
ver são à Me di da Pro vi só ria nº 108, de 2003, que ora
sub me te mos aos no bre pa res são:

1. O nome do pro gra ma pas sa a “Pro gra ma Na ci-
o nal de Ali men ta ção _ PNAA”, e po de rá ser uti li za do
“Car tão Ali men ta ção” como nome fan ta sia. O De cre to
nº 4.675, de 2003, que re gu la men ta a Me di da Pro vi só-
ria nº 108, já in clui como ins tru men to para a trans fe rên-
cia dos re cur sos do pro gra ma o Car tão do Ci da dão.
“Car tão Ali men ta ção” no nome do pro gra ma in duz a
erro. O car tão mag né ti co não é um pro gra ma, mas um
meio téc ni co de trans fe rên cia de re cur sos, que ser ve, e
deve con ti nu ar ser vin do, a di fe ren tes pro gra mas. Os re -
cur sos fi nan ce i ros do PNAA e dos de ma is pro gra mas
de trans fe rên cia de ren da já exis ten tes pas sam a ser re -
ce bi dos me di an te car tão uni fi ca do.

2. O art. 3º é mu i to vago, abran gen te e de le ga ao 
Exe cu ti vo to das as de fi ni ções re le van tes do pro gra-
ma: cri té ri os de con ces são, or ga ni za ção do ca das tra-
men to, va lor e du ra ção do be ne fí cio, for mas de con -
tro le. Algu mas de fi ni ções bá si cas de vem cons tar da
lei para ga ran tir a con ti nu i da de des se e dos ou tros
pro gra mas e a com pa ti bi li da de en tre eles — es pe ci al-
men te o Bol sa-Esco la e Bol sa-Ali men ta ção.

A me di da pro vi só ria es ta be le ce que o Po der
Exe cu ti vo de fi ni rá as for mas de con tro le so ci al do
Car tão Ali men ta ção. O De cre to nº 4.675/03, que re -
gu la men ta a me di da pro vi só ria, es ta be le ce que o
con tro le so ci al “será exer ci do por um Co mi té Ges tor
Lo cal – CGL, que de ve rá ser ins ta la do pelo Mu ni cí pio
par ti ci pan te e con tar com re pre sen tan tes das es fe ras
go ver na men ta is e da so ci e da de ci vil lo cal ou por ou -
tro con se lho da área so ci al já cons ti tu í do no âm bi to
do Mu ni cí pio, des de que au to ri za do pelo Ga bi ne te do
Mi nis tro de Esta do Extra or di ná rio de Se gu ran ça Ali -
men tar e Com ba te à Fome.

3. Nes se sen ti do, o pro je to de lei de con ver são
in clui nas leis re gras que com pa ti bi li zem os pro gra-
mas quan to a:

– cri té ri os de con ces são;
– va lor dos be ne fí ci os;
– me ca nis mos de con tro le so ci al: a ní vel na ci o-

nal, pelo Con se lho Na ci o nal de Se gu ran ça Ali men tar
e Nu tri ci o nal; e a ní vel es ta du al, por con se lho da área
so ci al já em fun ci o na men to ou por Con sea es ta du al,
e a ní vel lo cal, por con se lho da área so ci al já ins ta la do
ou por Co mi tê Ges tor Lo cal;

– ca das tra men to dos be ne fi ciá ri os em ca das tro
úni co do Go ver no Fe de ral;

– pro ces sos de ava li a ção.
4. Pre vi são da co e xis tên cia de pro gra mas de

trans fe rên cia de ren da já exis ten tes, no mí ni mo até que
seja apro va do o PPA 2004/2007, com no vas di re tri zes.

5. Qu an to a cri té ri os de con ces são, in clu são de
re gra para evi tar su per po si ções de be ne fí ci os e dis-
pa ri da des en tre be ne fi ciá ri os: no le van ta men to e na
iden ti fi ca ção dos be ne fi ciá ri os a que se re fe re esta
me di da pro vi só ria, será uti li za do um ca das tro úni co
para pro gra mas so ci a is do Go ver no Fe de ral. A uti li za-
ção do ca das tro úni co foi in clu í da no De cre to nº
4.675, de 16 de abril de 2003, que re gu la men ta a Me -
di da Pro vi só ria nº 108.

6. Sob o ân gu lo da cons ti tu ci o na li da de, o art. 60
dis põe que “a União po de rá re ce ber do a ções des ti na-
das ao Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za
(...) com en car go de uti li zá-las uni ca men te nas ações
vol ta das à se gu ran ça ali men tar, nu tri ci o nal e ao com -
ba te à fome”. Con for me pre ce i tua a Cons ti tu i ção Fe -
de ral, a re gu la men ta ção des se Fun do deve ser fe i ta
me di an te lei com ple men tar. A Lei Com ple men tar nº
111/01 es ta be le ce qua is são as re ce i tas que cons ti tu-
i rão o Fun do, en tre as qua is “as do a ções, de qual quer
na tu re za, de pes so as fí si cas ou ju rí di cas do País ou
do ex te ri or” (art. 2º, IV). Ao dis por na me di da pro vi só-
ria que do a ções des ti na das ao Fun do po de rão ser re -
ce bi das pela União para se rem uti li za das uni ca men te
nas ações vol ta das à se gu ran ça ali men tar, a me di da
pro vi só ria está vin cu lan do uma re ce i ta do Fun do,
sen do que tal mo di fi ca ção so men te po de ria ocor rer
me di an te emen da cons ti tu ci o nal, e re gu la men ta da
por lei com ple men tar.

Assim, aca to emen da do De pu ta do Ju tahy Jú ni-
or que sana a in cons ti tu ci o na li da de.

Con clu são

Di an te do ex pos to, sem qua is quer óbi ces em
con trá rio, voto pela apro va ção do tex to da Me di da
Pro vi só ria nº 108, de 2003, por sua con for mi da de
com a or dem ju rí di co-cons ti tu ci o nal, na for ma do ane -
xo pro je to de lei de con ver são.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 12, de 2003
(Me di da Pro vi só ria nº 108, 
de 27 de fe ve re i ro de 2003)

Cria o Pro gra ma Na ci o nal de Aces-
so à Ali men ta ção – PNAA.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica cri a do o Pro gra ma Na ci o nal de

Aces so à Ali men ta ção – PNAA, vin cu la do às ações
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di ri gi das ao com ba te à fome e à pro mo ção da se gu-
ran ça ali men tar e nu tri ci o nal.

§ 1º Con si de ra-se se gu ran ça ali men tar e nu tri ci-
o nal a ga ran tia da pes soa hu ma na ao aces so á ali -
men ta ção to dos os dias, em quan ti da de su fi ci en te e
com a qua li da de ne ces sá ria.

§ 2º Os be ne fí ci os fi nan ce i ros de cor ren tes do
PNAA se rão efe ti va dos me di an te car tão uni fi ca do ou
pelo aces so a ali men tos em es pé cie pe las fa mí li as
em si tu a ção de in se gu ran ça ali men tar.

§ 3º O car tão uni fi ca do cons ti tui ins tru men to
para re ce bi men to de re cur sos fi nan ce i ros do PNAA
pe las fa mí li as em si tu a ção de in se gu ran ça ali men tar,
bem como para be ne fi ciá ri os de ou tros pro gra mas de
trans fe rên cia de ren da.

Art. 2º O Po der Exe cu ti vo de fi ni rá.’
I – os cri té ri os para a con ces são do be ne fí cio;
II – a or ga ni za ção e os exe cu to res do ca das tra-

men to da po pu la ção jun to ao Pro gra ma;
III – o va lor do be ne fi cio por uni da de fa mi li ar;
IV – o pe río do de du ra ção do be ne fi cio; e
V – a for ma de con tro le so ci al do Pro gra ma.
§ 1º O con tro le so ci al do Pro gra ma Na ci o nal de

Aces so à Ali men ta ção será fe i to:
a)  em ní vel na ci o nal, pelo Con se lho Na ci o nal

de Se gu ran ça Ali men tar e Nu tri ci o nal

– CONSEA;
b) em ní vel es ta du al e no Dis tri to Fe de ral, por

um dos Con se lhos Esta du a is da área so ci al, em fun -
ci o na men to, ou por um Con se lho Esta du al de Se gu-
ran ça Ali men tar e Nu tri ci o nal – CONSEA Esta du al,
ins ta la do pelo Po der Pú bli co Esta du al, nos ter mos do
re gu la men to; e

c)  em ní vel lo cal, por um dos Con se lhos Mu ni ci-
pa is da área so ci al, em fun ci o na men to, ou por um Co -
mi tê Ges tor Lo cal – CGL, ins ta la do pelo Po der Pú bli-
co Mu ni ci pal, nos ter mos do re gu la men to.

§ 2º Os be ne fí ci os do Pro gra ma Na ci o nal de
Aces so à Ali men ta ção se rão con ce di dos, na for ma
des ta lei, para uni da de fa mi li ar com ren da men sal per
ca pi ta in fe ri or a meio sa lá rio mí ni mo.

§ 3º Para efe i to des ta lei con si de ra-se fa mí lia a
uni da de nu cle ar even tu al men te am pli a da por ou tros
in di ví du os que com ela pos su am la ços de pa ren tes-
co, que for me um gru po do més ti co, vi ven do sob o
mes mo teto e man ten do sua eco no mia pela con tri bu i-
ção dos seus mem bros.

§ 4º O re ce bi men to do be ne fí cio pela uni da de
fa mi li ar não ex clui a pos si bi li da de de re ce bi men to de
ou tros be ne fí ci os de pro gra mas go ver na men ta is de
trans fe rên cia de ren da, nos ter mos do re gu la men to.

§ 5º Na de ter mi na ção da ren da fa mi li ar per ca pi-
ta, será con si de ra da a mé dia dos ren di men tos bru tos
au fe ri dos pela to ta li da de dos mem bros da fa mí lia, ex -
clu í dos os ren di men tos pro ve ni en tes des te Pro gra-
ma, do Bol sa-Ali men ta ção e do Bol sa-Esco la.

§ 6º No le van ta men to e na iden ti fi ca ção dos be -
ne fi ciá ri os a que se re fe re esta Lei, será uti li za do o ca -
das tro uni fi ca do para pro gra mas so ci a is do Go ver no
Fe de ral.

Art. 3º O Ga bi ne te do Mi nis tro Extra or di ná rio de
Se gu ran ça Ali men tar e Com ba te à Fome de ve rá ce le-
brar con vê ni os de co o pe ra ção com os Esta dos, o Dis -
tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os dis pon do so bre as for -
mas de im ple men ta ção, exe cu ção, di vul ga ção, su per-
vi são, acom pa nha men to e ava li a ção do PNAA.

Pa rá gra fo úni co. Dos con vê ni os de que tra ta o
ca put des te ar ti go de ve rá cons tar, den tre ou tras, as
se guin tes res pon sa bi li da des aos con ve ni a dos:

I – a ins ta la ção de Co mi tê Ges tor Lo cal – CGL
em cada Mu ni cí pio, ou a uti li za ção de ou tro con se lho
so ci al, nos ter mos do art. 2º, § 1º, alí nea ‘c‘;

II – a ca pa ci ta ção de agen tes e ges to res lo ca is;
III – o mo ni to ra men to, o acom pa nha men to e a

ava li a ção dos CGL, ou dos con se lhos so ci a is que os
subs ti tu am; e

IV – o ca das tra men to dos be ne fi ciá ri os no ca-
das tro uni fi ca do do Go ver no Fe de ral.

Art. 4º A con ces são do be ne fi cio do Pro gra ma
Na ci o nal de Aces so à Ali men ta ção tem ca rá ter tem -
po rá rio e não gera di re i to ad qui ri do.

Art. 5º As des pe sas com o Pro gra ma Na ci o nal
de Aces so à Ali men ta ção cor re rão à con ta das da ta-
ções or ça men tá ri as con sig na das anu al men te na uni -
da de do Ga bi ne te do Mi nis tro de Esta do Extra or di ná-
rio de Se gu ran ça Ali men tar e Com ba te à Fome e do
Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za, ins ti tu-
í do pelo art. 79 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na-
is Tran si tó ri as.

§1º Na de fi ni ção do va lor do be ne fí cio pre vis to
no in ci so III do art. 2º, o Po der Exe cu ti vo de ve rá com -
pa ti bi li zar a quan ti da de de be ne fi ciá ri os às da ta ções
or ça men tá ri as exis ten tes.

§ 2º O va lor do be ne fí cio pre vis to no in ci so III
do art. 2º po de rá ser al te ra do pelo Po der Exe cu ti vo,
a qual quer mo men to, ob ser va do o dis pos to em re-
gu la men to.

§ 3º O Pro gra ma Na ci o nal de Aces so à Ali men-
ta ção (PNAA) aten de rá, no mês de mar ço de 2003,
aos atu a is be ne fi ciá ri os do Pro gra ma Bol sa-Ren da,
pre vis to na Lei nº 10.458, de 14 de maio de 2002.

Art. 6º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Sr. Pre si den te, este é o nos so pa re cer.
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ATO DO PRESIDENTE 
DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL

O Pre si den te da Mesa do Con gres so Na ci o nal,
cum prin do o que dis põe o § 1º do art. 10 da Re so lu-
ção nº 1, de 2002-CN, faz sa ber que, nos ter mos do §
7º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção
dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001, a
Me di da Pro vi só ria nº 108, de 27 de fe ve re i ro de 2003,
que “Cria o Pro gra ma Na ci o nal de Aces so à Ali men ta-
ção – Car tão Ali men ta ção”, terá sua vi gên cia pror ro-
ga da pelo pe río do de ses sen ta dias, a par tir de 29 de
abril de 2003, ten do em vis ta que sua vo ta ção não foi
en cer ra da nas duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal.

Con gres so Na ci o nal, 24 de abril de 2003. – Se -
na dor José Sar ney, Pre si den te da Mesa do Con gres-
so Na ci o nal.

LEGISLAÇÃO CITADA

TÍTULO X
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is

 Tran si tó ri as

Arti go in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
31, de 14-12-00:

“Art. 79. É ins ti tu í do, para vi go rar até o
ano de 2010, no âm bi to do Po der Exe cu ti vo
Fe de ral, o Fun do de Com ba te à Erra di ca ção
da Po bre za, a ser re gu la do por lei com ple men-
tar com o ob je ti vo de vi a bi li zar a to dos os bra -
si le i ros aces so a ní ve is dig nos de sub sis tên cia,
cu jos re cur sos se rão apli ca dos em ações su-
ple men ta res de nu tri ção, ha bi ta ção, edu ca ção,
sa ú de, re for ço de ren da fa mi li ar e ou tros pro-
gra mas de re le van te in te res se so ci al vol ta dos
para me lho ria da qua li da de de vida.

LEI Nº 10.458, DE 14 DE MAIO DE 2002

Insti tui o Pro gra ma Bol sa-Ren da
para aten di men to a agri cul to res fa mi li a-
res atin gi dos pe los efe i tos da es ti a gem
nos Mu ni cí pi os em es ta do de ca la mi da de
pú bli ca ou si tu a ção de emer gên cia, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO N° 13, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 109, de 2003)

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a con ce-
der sub ven ção eco nô mi ca à Com pa nhia de
Na ve ga ção do São Fran cis co – FRANAVE.

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

ce der sub ven ções eco nô mi cas para a co ber tu ra de

dé fi cit de ma nu ten ção da Com pa nhia de Na ve ga ção
do São Fran cis co – FRANAVE, até 31 de de zem bro
de 2003.

Art. 2º O Go ver no Fe de ral po de rá im ple men tar
ações e obras des ti na das à re cu pe ra ção da hi dro via do
São Fran cis co, de con for mi da de com a Lei nº 2.599, de
13 de se tem bro de 1955, con sig nan do os re cur sos
neces sá ri os para o cum pri men to da re fe ri da Lei.

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

MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 109, DE 2003

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a con ce-
der sub ven ção eco nô mi ca À Com pa nhia de
Na ve ga ção do São Fran cis co – FRANAVE.

O Pre si den te Da Re pú bli ca, no uso da atri bu i-
ção que lhe con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção, ado ta a
se guin te Me di da Pro vi só ria, com for ça de lei:

Art. 1º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a con ce-
der sub ven ções eco nô mi cas para a co ber tu ra de dé fi cit
de ma nu ten ção da Com pa nhia de Na ve ga ção do São
Fran cis co – FRANAVE, até 31 de de zem bro de 2003.

Art. 2º Esta Me di da Pro vi só ria en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção. Bra sí lia, 11 de mar ço de
2003; 182º da Inde pen dên cia e 115º da Re pú bli ca. –
Luiz Iná cio Lula da Sil va.

MENSAGEM Nº 76, DE 2003

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce lên ci-
as o tex to da Me di da Pro vi só ria nº 109 , de 11 de mar -
ço de 2003, que “Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a con ce-
der sub ven ção eco nô mi ca à Com pa nhia de Na ve ga-
ção do São Fran cis co – FRANAVE”.

Bra sí lia, 11 de mar ço de 2003. – Luiz Iná cio
Lula da Sil va.

EM nº 12/MT

Bra sí lia, 6 de fe ve re i ro de 2003

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
O Acór dão nº 165/2001 – Pri me i ra Câ ma ra do

Tri bu nal de Con tas da União – TCU, Pro ces so nº
375.201/1997-1, re la ti vo à Pres ta ção de Con tas da
Com pa nhia da Na ve ga ção do São Fran cis co –
FRANAVE, do exer cí cio de 1996, pu bli ca do no Diá rio
Ofi ci al da União do dia 22 de mar ço de 2001, de ter-
mi na que o Mi nis té rio dos Trans por tes so men te in clua
na pro pos ta or ça men tá ria anu al des sa en ti da de cré -
di tos des ti na dos a cus te io ou ou tras que pos sam ser
ca rac te ri za dos como sub ven ção eco nô mi ca se es ti-
ve rem ex pres sa men te au to ri za dos em lei es pe ci al.
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Tal de ci são fun da men ta-se no art. 12 da Lei nº
2.599, de 13 de se tem bro de 1955, que apro vou o
“Pla no Ge ral de Apro ve i ta men to Eco nô mi co do Vale
do São Fran cis co” com pra zo de vi gên cia de 20 anos,
e au to ri zou no seu art. 12 a cri a ção da Fra na ve, pela
Co mis são do Vale do São Fran cis co, res pon sá vel
pela or ga ni za ção do alu di do Pla no.

Logo em se gui da, após a de ci são do TCU, o Con -
se lho Na ci o nal de De ses ta ti za ção - CND, por meio da
Re so lu ção CND nº 13, de 10 de maio de 2001, au to ri-
zou a ali e na ção pela Fra na ve das em bar ca ções dis po-
ní ve is e de sem ba ra ça das, bem como dos equi pa men-
tos li ga dos à ope ra ção flu vi al, pro vi dên cia esta, até o
mo men to, im ple men ta da par ci al men te.

Pos te ri or men te, e no in tu i to de que a em pre sa
não fos se pre ju di ca da até a sua li qui da ção, esta Pas -
ta de sen vol veu tra ta ti vas no sen ti do de ga ran tir a ob -
ten ção de do ta ções or ça men tá ri as adi ci o na is, caso
hou ves se ne ces si da de, e o re pas se de re cur sos fi-
nan ce i ros para cus te ar suas des pe sas. Nes se sen ti-
do foi in se ri do na Me di da Pro vi só ria nº 2.217/2001,
que al te ra a Lei nº 10.233, de 5 de ju nho de 2001, que
dis põe so bre a re es tru tu ra ção do Mi nis té rio dos
Trans por tes, o art. 4º, que au to ri za o Po der Exe cu ti vo
a con ce der sub ven ções eco nô mi cas para a co ber tu ra
de dé fi cit de ma nu ten ção da Com pa nhia até 31 de de -
zem bro de 2002.

No en tan to, este Mi nis té rio, vis lum bran do a pos -
si bi li da de de não ocor rer a li qui da ção da com pa nhia
no exer cí cio de 2002, tra tou de ela bo rar a sua pro pos-
ta or ça men tá ria para o exer cí cio fi nan ce i ro de 2003, a 
qual já foi apro va da, e, ao mes mo tem po, de sen vol-
veu en ten di men tos com as au to ri da des do Go ver no
Fe de ral, de for ma a bus car uma so lu ção para a Fra na-
ve, e esta che gou no fi nal de 2002, por meio de uma
Me di da Pro vi só ria que con ce dia à em pre sa um pra zo
adi ci o nal a ter mi nar no ano em cur so, mas, por mo ti-
vos alhe i os a esta Pas ta, não foi pu bli ca da, ge ran do
sé ri as di fi cul da des tan to para o Mi nis té rio dos Trans-
por tes como para em pre sa.

A gra vi da de da si tu a ção de cor re do fato de que
este or gão está im pe di do de pro mo ver o re pas se de
re cur sos fi nan ce i ros à Fra na ve em ra zão da de ci são
do TCU e da au sên cia de um dis po si ti vo le gal que au -
to ri ze tal pro vi dên cia, ape sar do or ça men to da en ti da-
de cons tar da Lei Orça men tá ria Anu al apro va da para
o cor ren te exer cí cio.

Nes sas con di ções, Se nhor Pre si den te, e de modo 
a não pe na li zar a en ti da de, de pen den te de re cur sos da
União, so li ci to a Vos sa Exce lên cia au to ri zar a edi ção de
Me di da Pro vi só ria (mi nu ta ane xa) que per mi ta a esta
Pas ta pro mo ver os re pas ses fi nan ce i ros ne ces sá ri os à

co ber tu ra de des pe sas es sen ci a is ao fun ci o na men to da 
em pre sa, prin ci pal men te para pa ga men to de sa lá ri os e
be ne fi ci os de seus em pre ga dos.

Res pe i to sa men te,

PS-GSE nº 377

Bra sí lia, 14 de maio de 2003

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ro meu Tuma
Pri me i ro Se cre tá rio do Se na do Fe de ral
Nes ta

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser

sub me ti do à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, o in-
clu so Pro je to de Lei de Con ver são nº 13, de 2003, do
Po der Exe cu ti vo (Me di da Pro vi só ria nº 109/03), que
“Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a con ce der sub ven ção
eco nô mi ca à Com pa nhia de Na ve ga ção do São Fran -
cis co – FRANAVE”, con for me o dis pos to no art. 62 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Pri me i ro Se cre tá rio.
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NOTA TÉCNICA Nº 18/2003

Sub sí di os para a apre ci a ção da Me-
di da Pro vi só ria nº 109, de 11 de mar ço de 
2003, quan to à ade qua ção fi nan ce i ra e
or ça men tá ria.

I – Intro du ção

Com base no art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o
Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na -
ci o nal, por in ter mé dio da Men sa gem nº 17-CN de
2003 (nº 76, na ori gem), a Me di da Pro vi só ria nº 109,
de 2003, que “Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a con ce der
sub ven ção eco nô mi ca à Com pa nhia de Na ve ga ção
do São Fran cis co – FRANAVE”.

A pre sen te nota téc ni ca aten de a de ter mi na ção
do art. 19 da Re so lu ção nº 1, de 2002-CN, que es ta-
be le ce: “O ór gão de con sul to ria e as ses so ra men to or -
ça men tá rio da Casa a que per ten cer o Re la tor de Me -
di da Pro vi só ria en ca mi nha rá aos Re la to res e à Co-
mis são, no pra zo de 5 (cin co) dias de sua pu bli ca ção,
nota téc ni ca com sub sí di os acer ca da ade qua ção fi -
nan ce i ra e or ça men tá ria de Me di da Pro vi só ria”.

A Me di da Pro vi só ria em aná li se au to ri za o Po -
der Exe cu ti vo a con ce der sub ven ções eco nô mi cas
para a co ber tu ra de dé fi cit de ma nu ten ção da Com pa-
nhia de Na ve ga ção do São Fran cis co – FRANAVE,
até 31 de de zem bro de 2003.

II – Da Ade qua ção Fi nan ce i ra e Orça men tá ria

O exa me de ade qua ção or ça men tá ria e fi nan ce-
i ra das pro po si ções, na for ma pre vis ta no art. 53 do
Re gi men to Inter no da Câ ma ra dos De pu ta dos, com -
pre en de a aná li se da com pa ti bi li da de ou ade qua ção
des sas com o Pla no Plu ri a nu al, a Lei de Di re tri zes
Orça men tá ri as e o Orça men to anu al.

A Me di da Pro vi só ria em aná li se não cria obri ga-
ção de gas to para ente pú bli co. Ape nas dá au to ri za-
ção le gal ne ces sá ria para o re pas se de re cur sos pú -
bli cos para so ci e da de de eco no mia mis ta. Não pro vo-
ca re du ção das re ce i tas do Te sou ro, tam pou co con -
tra ria qual quer dis po si ti vo do Pla no Plu ri a nu al e da
Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as vi gen tes, Leis nºs
9.989, de 21 de ju lho de 2000, e 10.524, de 25 de ju -
lho de 2002, res pec ti va men te.

Em re a li da de, a au to ri za ção em lei es pe cí fi ca é
re qui si to in dis pen sá vel para a des ti na ção de re cur sos
pú bli cos para em pre sas com fins lu cra ti vos, con for me
pres cri ção da Lei nº 4.320, de 1964, em seu art. 19.
Tal en ten di men to cons ta do Acór dão nº 165/2001 –
Pri me i ra Câ ma ra, do Tri bu nal de Con tas da União.
Ade ma is, a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal (Lei Com -
ple men tar nº 101, de 2000), em seu art. 26, as se ve ra:

“Art. 26. A des ti na ção de re cur sos
para, di re ta ou in di re ta men te, co brir ne ces-
si da des de pes so as fí si cas ou dé fi cits de
pes so as ju rí di cas de ve rá ser au to ri za da por
lei es pe cí fi ca, aten der às con di ções es ta be-
le ci das na Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as e 
es tar pre vis ta no or ça men to ou em seus
cré di tos adi ci o na is.

...........................................................”

Enten de mos, por tan to, que não há in com pa ti-
bi li da de por par te da Me di da Pro vi só ria nº 109, de
11 de mar ço de 2003, com a le gis la ção fi nan ce i ra
ou or ça men tá ria pú bli ca.

Bra sí lia, 17 de mar ço de 2003. – Fi dé lis Anto -
nio Fan tin Ju ni or, Con sul tor de Orça men tos e Fis ca-
li za ção Fi nan ce i ra/CD.

PARECERES SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA, EM
SUBSTITUIÇÃO A COMISSÃO MISTA, PROFERIDOS 
NO PLENÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

1º PRONUNCIAMENTO

O SR. JOSÉ ROCHA (PFL – BA.) – Sr. Pre si-
den te, Sras e Srs. De pu ta dos, fui de sig na do pelo Lí der
do meu par ti do, José Car los Ale lu ia, para emi tir pa re-
cer so bre a Me di da Pro vi só ria nº 109, que au to ri za o
Po der Exe cu ti vo a con ce der sub ven ção eco nô mi ca à
Com pa nhia de Na ve ga ção São Fran cis co,
FRANAVE.

Res sal to, ini ci al men te, a com pre en são que tive
do Lí der do Go ver no, Pro fes sor Lu i zi nho, no sen ti do
de trans for mar mos essa me di da pro vi só ria em pro je-
to de lei de con ver são.
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A Com pa nhia de Na ve ga ção do São Fran cis co – 
FRANAVE, cons ti tu í da em 1963, é fru to da in cor po ra-
ção fe i ta pelo Go ver no Fe de ral de três em pre sas – a
Na ve ga ção Mi ne i ra, a Na ve ga ção Ba i a na e Com pa-
nhia Indús tria e Vi a ção de Pi ra po ra.

Essa em pre sa trans por ta pro du tos ao lon go do
Rio São Fran cis co e pres ta as si na la dos ser vi ços à re -
gião. Hoje, en con tra-se em la men tá vel si tu a ção; não
pos sui re cur sos nem se quer para pa gar o sa lá rio de
seus fun ci o ná ri os.

O Go ver no viu-se na obri ga ção de edi tar essa
MP para alo car re cur sos a essa em pre sa a fim de que 
a mes ma cum pra seus com pro mis sos e pa gue o sa lá-
rio dos seus fun ci o ná ri os.

A em pre sa tem a hi dro via como meio de atu a-
ção e ope ra em 1.400 qui lô me tros do Rio São Fran -
cis co.

Nós e o ex-Se na dor Wal deck Orne las, no Se na-
do, que sem pre lu ta mos para a re cu pe ra ção da hi dro-
via do São Fran cis co, não ti ve mos opor tu ni da de de
alo car os re cur sos ne ces sá ri os para tan to no Orça-
men to da União.

Sr. Pre si den te, essa hi dro via liga três por tos: o
Por to de Pi ra po ra, em Mi nas Ge ra is, ao Por to de Ju a-
ze i ro, na Ba hia, ao Por to de Pe tro li na, em Per nam bu-
co. Faz par te de um com ple xo in ter mo dal, que liga a
via na tu ral do São Fran cis co ao Por to de Su a pe, em
Per nam bu co, Esta do de V. Exª, e ao Por to de Ara tu,
na Ba hia, o meu Esta do.

A re cu pe ra ção des sa hi dro via re pre sen ta cus-
tos mais ba i xos para o trans por te de toda a eco no mia
do Vale do Rio São Fran cis co, ge ran do di vi sas e ri -
que zas para os es ta dos que a com põem.

Não po de ría mos ape nas apro var essa MP de
so cor ro à Com pa nhia de Na ve ga ção do São Fran cis-
co. Era im pe ri o so que ti vés se mos a vi são de in tro du-
zir nes sa me di da ar ti go para o Go ver no Fe de ral po der
alo car os re cur sos ne ces sá ri os à re cu pe ra ção da hi -
dro via do São Fran cis co.

Foi o que fi ze mos, com a co la bo ra ção da Li de-
ran ça do Go ver no, na pes soa do De pu ta do Pro fes sor
Lu i zi nho, que, com sua com pre en são, per mi tiu que
pu dés se mos che gar a um tex to por meio do qual po -

de re mos as se gu rar que as ações e as obras des ti na-
das à re cu pe ra ção da hi dro via do São Fran cis co pos -
sam ter os re cur sos ne ces sá ri os.

Peço per mis são, Sr. Pre si den te, para ler o Pro je-
to de Lei de Con ver são da Me di da Pro vi só ria nº 109,
de 11 de mar ço de 2003, que au to ri za o Po der Exe cu-
ti vo a con ce der sub ven ção eco nô mi ca à FRANAVE –
Com pa nhia de Na ve ga ção do São Fran cis co, nos se -
guin tes ter mos:

(Pro je to de Lei de Con ver são nº , de
2003)

“O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za-
do a con ce der sub ven ções eco nô mi cas para 
a co ber tu ra de dé fi cit de ma nu ten ção da
Com pa nhia de Na ve ga ção do São Fran cis co
– FRANAVE, até 31 de de zem bro de 2003.

Art. 2º O Go ver no Fe de ral im ple men ta-
rá ações e obras des ti na das à re cu pe ra ção
da hi dro via do São Fran cis co, em con for mi-
da de com a Lei nº 2.599, de 13 de se tem bro
de 1955, con sig nan do os re cur sos ne ces sá-
ri os para o cum pri men to da re fe ri da lei.

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

Sala das ses sões, 8 de maio de 2003.”

Sr. Pre si den te, este o pro je to de lei de con ver-
são que apre sen to, em con for mi da de com a Li de-
ran ça do Go ver no nes ta Casa.

2º PRONUNCIAMENTO

O SR. JOSÉ ROCHA (PFL – BA. Para emi tir pa -
re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, como
o nos so in te res se é que es sas ações se jam im ple-
men ta das – e de se ja ria que ti vés se mos a pa la vra em -
pe nha da do De pu ta do Pro fes sor Lu i zi nho no sen ti do
de que o Go ver no re al men te alo ca rá os re cur sos a
fim de que essa hi dro via seja re cu pe ra da –, eu al te ro
a re da ção do art. 2º, para in clu ir o ter mo “po de rá”.
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ATO DO PRESIDENTE DA MESA
 DO CONGRESSO NACIONAL

O Pre si den te da Mesa do Con gres so Na ci o nal,
cum prin do o que dis põe o § 1º do art. 10 da Re so lu-
ção nº 1, de 2002-CN, faz sa ber que, nos ter mos do §
7º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção
dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001, a
Me di da Pro vi só ria nº 109, de 11 de mar ço de 2003,
que “Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a con ce der sub ven-
ção eco nô mi ca à Com pa nhia de Na ve ga ção do São
Fran cis co – FRANAVE”, terá sua vi gên cia pror ro ga da
pelo pe río do de ses sen ta dias, a par tir de 11 de maio
de 2003, ten do em vis ta que sua vo ta ção não foi en -
cer ra da nas duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal.

Con gres so Na ci o nal, 7 de maio de 2003. – Se -
na dor José Sar ney, Pre si den te da Mesa do Con gres-
so Na ci o nal.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
 PELA SECRETARIA GERAL – DA MESA

LEI Nº 2.599, DE 13 DE SETEMBRO DE 1955

Dis põe so bre o Pla no Ge ral de
Apro ve i ta men to Eco nô mi co do Vale do
São Fran cis co.

DECRETO-LEI Nº 292, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Cria a Su pe rin ten dên cia do Vale do
São Fran cis co, ex tin gue a Co mis são do
Vale do São Fran cis co e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i-
ção que lhe con fe re o § 2º do art. 9º do Ato Insti tu ci o-
nal nº 4, de 7 de de zem bro de 1966,

Resolve:
Art . 1º É cri a da a Su pe rin ten dên cia do Vale do

São Fran cis co (SUVALE) como en ti da de au tár qui ca,
vin cu la da ao Mi nis té rio Extra or di ná rio para a Co or de-
na ção dos Orga nis mos Re gi o na is, com os ob je ti vos
de fi ni dos no art. 2º des te De cre to-lei.

§ 1º A Su pe rin ten dên cia do Vale do São Fran cis-
co tem per so na li da de ju rí di ca, pa tri mô nio pró prio, au -
to no mia ad mi nis tra ti va e fi nan ce i ra, com sede e fôro
no Dis tri to Fe de ral.

§ 2º A au tar quia terá como área de atu a ção a
Ba cia do Rio São Fran cis co.

§ 3º A Su pe rin ten dên cia do Vale do São Fran cis-
co será di ri gi da por um Su pe rin ten den te, no me a do
pela Pre si den te da Re pú bli ca por in di ca ção do Mi nis-
tro Extra or di ná rio para a Co or de na ção dos Orga nis-
mos Re gi o na is, sen do li vre men te de mis sí vel.

§ 4º Ao Su pe rin ten den te do Vale do São Fran -
cis co ca be rá a re pre sen ta ção ati va e pas si va da au -
tar quia, em ju í zo ou fora dele.

Art. 2º São ob je ti vos da Su pe rin ten dên cia do
Vale do São Fran cis co, na sua área de atu a ção:

a) pro mo ver o apro ve i ta men to eco nô mi co dos
re cur sos na tu ra is;

b) pro mo ver o apro ve i ta men to das opor tu ni da-
des de in ves ti men to, prin ci pal men te, aque las li ga das,
de for ma di re ta, às ati vi da des in dus tri a is ou agro pe-
cuá ri as;

c) cri ar con di ções que pos si bi li tem o apa re ci-
men to e o apro ve i ta men to de opor tu ni da des eco nô-
mi cas no meio ru ral;

d) pro gra mar e exe cu tar os ser vi ços e obras ne -
ces sá ri as à re gu la ri za ção do rio São Fran cis co e seus 
aflu en tes;

e) dis ci pli nar o uso das águas do Rio São Fran -
cis co e seus aflu en tes.

Art. 3º A Suvale ado ta rá as di re tri zes es ta be le ci-
das pela Sudene e ob ser va rá as dis po si ções da Lei nº 
4.869, de 1º de de zem bro de 1965, re la ti va men te aos
pla nos, pro gra mas e pro je tos que deva exe cu tar no
Nor des te.

Pa rá gra fo úni co. Na área da Ba cia do São Fran -
cis co não com pre en di da no Nor des te, a Suvale atu a-
rá de modo com pa tí vel com os pla nos, pro gra mas e
pro je tos exe cu ta dos, em exe cu ção ou a se rem exe cu-
ta dos na re gião nor des ti na.

Art. 4º Obser va do o dis pos to no § 2º do art. 1º
des te De cre to-lei, a Suvale de ve rá atu ar pri o ri ta ri a-
men te em áre as-pro gra mas nas qua is con cen tra rá os 
seus in ves ti men tos.
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§ 1º A Suvale so men te po de rá re a li zar in ves ti-
men tos em ener gia elé tri ca, abas te ci men to d’água,
es go tos sa ni tá ri os, ro do vi as, por tos e ae ro por tos, ha -
bi ta ção, sa ú de e edu ca ção nas áre as-pro gra mas.

§ 2º Du ran te a ela bo ra ção e exe cu ção de pro je-
tos para as áre as-pro gra mas si tu a das no Nor des te, a
Suvale de ve rá ar ti cu lar-se com a Sudene a fim de res -
guar dar a uni da de de ori en ta ção de po lí ti ca eco nô mi-
ca e ga ran tir ele va da efi ciên cia para os in ves ti men tos
go ver na men ta is.

Art. 5º Para os fins des te De cre to-lei, en ten-
de-se por área-pro gra ma aque la que for se le ci o na da
para efe i to do apro ve i ta men to in te gral dos seus fa to-
res de pro du ção.

Pa rá gra fo úni co. As áre as-pro gra mas se rão se -
le ci o na das em fun ção do po ten ci al de re cur sos na tu-
ra is e de fi ni das, em re so lu ção do Con se lho Di re tor
ho mo lo ga da pelo Mi nis tro de Esta do, ou vi da a
Sudene.

Art. 6º A Su pe rin ten dên cia do Vale do São Fran -
cis co, será cons ti tu í da de um Con se lho Di re tor e de
Uni da des Admi nis tra ti vas na for ma que vier a ser es -
ta be le ci da no Re gu la men to des te De cre to-lei.

Art. 7º Com pe te ao Su pe rin ten den te o exer cí cio
dos po de res e a prá ti ca de to dos os atos ne ces sá ri os
à re a li za ção dos ob je ti vos es ta be le ci dos para a
Suvale, res pe i ta da a com pe tên cia do Con se lho Di re-
tor.

§ 1º O Su pe rin ten den te da Suvale será au xi li a-
do por um Su pe rin ten den te-Adjun to, no me a do pelo
Pre si den te da Re pú bli ca, por in di ca ção da que le, li -
vre men te de mis sí vel.

§ 2º O Su pe rin ten den te-Adjun to é o subs ti tu to
even tu al do Su pe rin ten den te, ca ben do-lhe de sem pe-
nhar em ca rá ter per ma nen te, as fun ções que por este 
lhe fo rem co me ti das.

Art. 8º O Con se lho Di re tor será cons ti tu í do pelo
Su pe rin ten den te que o pre si di rá, pelo Su pe rin ten-
den te-Adjun to e pe los di re to res das uni da des ad mi-
nis tra ti vas in di ca das no Re gu la men to da au tar quia.

Art. 9º Com pe te ao Con se lho Di re tor:
a) dis ci pli nar a ela bo ra ção dos pla nos, pro gra-

mas e pro je tos da Suvale;
b) apro var os pla nos, pro gra mas e pro je tos ela -

bo ra dos pe las Uni da des Admi nis tra ti vas;
c) apro var o or ça men to-pro gra ma e as suas re -

for mu la ções;
d) acom pa nhar a exe cu ção dos tra ba lhos a car -

go da Suvale;
e) apro var cri té ri os para a con tra ta ção de ser vi-

ços téc ni cos ou de na tu re za es pe ci a li za da;

f) apro var acor dos, con vê ni os e con tra tos ce le-
bra dos pela Suvale;

g) apro var as ta be las nu mé ri cas e de re mu ne ra-
ção do pes so al a ser vi ço da Suvale;

h) apro var a ali e na ção de bens in te gran tes do
pa tri mô nio da au tar quia;

i) apro var os re la tó ri os que de vam ser en ca mi-
nha dos ao Mi nis tro de Esta do;

j) apro var os ba lan ce tes men sa is e o ba lan ço
anu al da au tar quia;

k) apre ci ar pro pos tas de mo di fi ca ção do Re gu-
la men to do pre sen te de cre to-lei;

l) apro var o seu Re gi men to Inter no e o da
Suvale.

Art. 10. O Su pe rin ten den te pro ve rá o Con se lho
Di re tor dos me i os ad mi nis tra ti vos e fi nan ce i ros ne-
ces sá ri os ao seu fun ci o na men to.

Art. 11. Cons ti tu em re cur sos da Suvale:
a) as do ta ções or ça men tá ri as e os cré di tos adi -

ci o na is que lhe se jam atri bu í dos;
b) o pro du to de ope ra ções de cré di tos;
c) o pro du to de ju ros, de mul tas e de emo lu men-

tos, que lhe se jam de vi dos;
d) os au xí li os, sub ven ções, con tri bu i ções e do a-

ções de en ti da des pú bli cas ou pri va das, na ci o na is, in -
ter na ci o na is ou es tran ge i ras;

e) o pro du to da ven da de bens do seu pa tri mô-
nio;

f) as ren das pro ve ni en tes de ser vi ços pres ta-
dos;

g) a sua ren da pa tri mo ni al;
h) o pro du to da con tri bu i ção de me lho ria que a

União vier a co brar, cor res pon den te à va lo ri za ção de
imó ve is em con se qüên cia de ser vi ços ou obras exe -
cu ta das pela Suvale.

Art. 12. As do ta ções or ça men tá ri as e os cré di tos
adi ci o na is des ti na dos à Suvale se rão dis tri bu í dos in -
de pen den te men te de pré vio re gis tro do Tri bu nal de
Con tas da União.

§ 1º A im por tân cia das do ta ções e cré di tos men -
ci o na dos nes te ar ti go se rão de po si ta dos pelo Te sou-
ro Na ci o nal no Ban co do Bra sil S.A. à dis po si ção da
Suvale.

§ 2º Os re cur sos pro ve ni en tes de do ta ções or -
ça men tá ri as ou de cré di tos adi ci o na is atri bu í dos à
Su va le in cor po rar-se-ão ao seu pa tri mô nio, po den-
do os sal dos ter apli ca ção nos exer cí ci os sub se-
qüen tes.

Art. 13. Fi cam trans fe ri dos para a Suvale to dos
os re cur sos en tre gues à Co mis são do Vale do São
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Fran cis co ou a ela des ti na dos, in clu si ve os pro ve ni en-
tes de con vê ni os ou con tra tos fir ma dos pela ex tin ta
Co mis são.

§ 1º A apli ca ção dos re cur sos de que tra ta este
ar ti go de ve rá se re vis ta, den tro do pra zo de 60 (ses -
sen ta) dias a con tar da data do Re gu la men to, em pro -
gra mas de apli ca ção pro pos tos pelo Su pe rin ten den-
te, apro va dos pelo Con se lho Di re tor e ho mo lo ga dos
pelo Mi nis tro de Esta do, a fim de ade quar a apli ca ção
dos re fe ri dos re cur sos aos ob je ti vos atri bu í dos à
Suvale no art. 2º des te de cre to-lei.

§ 2º Fica a Suvale au to ri za da a re e xa mi nar os
acor dos, con tra tos, ajus tes e con vê ni os fir ma dos pela 
ex tin ta Co mis são do Vale do São Fran cis co, a fim de
ajus tá-los aos ob je ti vos do art. 2º des te de cre to-lei,
ra ti fi can do-os, mo di fi can do-os, res cin din do-os ou
can ce lan do-os.

Art. 14. A Suvale po de rá con tra ir em prés ti mos
para ace le rar ou ga ran tir a exe cu ção dos seus pla nos,
pro gra mas ou pro je tos, me di an te au to ri za ção do
Che fe do Po der Exe cu ti vo.

Pa rá gra fo úni co. Con si de ra-se apli ca ção le gal
dos re cur sos des ti na dos à Slj Vale a amor ti za ção e o
pa ga men to de ju ros ou co mis sões re la ti vos a em-
prés ti mos por ela con tra ta dos para apli ca ção em
obras ou ser vi ços ati nen tes às des ti na ções dos mes -
mos re cur sos.

Art . 15. A Suvale po de rá co brar emo lu men tos
por ser vi ços pres ta dos a par ti cu lar, em ba ses a se-
rem fi xa das pelo Su pe rin ten den te, de po is de apro va-
das pelo Con se lho Di re tor.

Art . 16. A Suvale de ve rá de po si tar os re cur sos
fi nan ce i ros que lhe fo rem des ti na dos, no Ban co do
Bra sil S.A., en quan to não fi zer a apli ca ção dês ses re -
cur sos aos fins a que se des ti nam, res sal va das as hi -
pó te ses pre vis tas nos pa rá gra fos dês te ar ti go.

§ 1º Na área de atu a ção da Sudene, os re cur sos
de que tra ta êste ar ti go se rão de po si ta dos no Ban co
do Nor des te do Bra sil S.A.

§ 2º Qu an do, no mu ni cí pio onde de vam ser mo -
vi men ta dos, não exis tir agên cia ou es cri tó rio do Ban -
co do Bra sil S.A. ou do Ban co do Nor des te do Bra sil
S.A., o de pó si to de que tra ta êste ar ti go será fe i to em
ou tro es ta be le ci men to de cre di to ofi ci al fe de ral.

Art. 17. A Suvale fará anu al men te, um or ça men-
to-pro gra ma que de ve rá con ter a pre vi são de tôda a
re ce i ta e de tôda a des pe sa da au tar quia.

§ 1º Ne nhu ma des pe sa po de rá ser re a li za da
sem pre vi são no or ça men to-pro gra ma.

§ 2º O or ça men to-pro ga ma só po de rá ser re for-
mu la do uma vez, do se gun do se mes tre do exer cí cio,
sal vo a hi pó te se do pa rá gra fo se guin te.

§ 3º As re ce i tas ocor ren tes sem pre vi são se rão
in clu í das, me di an te re for mu la ção, no or ça men to-pro-
gra ma, e se rão apli ca das nos pro gra mas em exe cu-
ção, sal vo quan do ês tes não ne ces si ta rem de re cur-
sos su ple men ta res.

Art. 18. A Suvale terá com ple to ser vi ço de con ta-
bi li da de pa tri mo ni al, fi nan ce i ra e or ça men tá ria.

Pa rá gra fo úni co. Até o dia 30 de ju nho de cada
ano, a Suvale re me te rá os ba lan ços do exer cí cio an -
te ri or ao Mi nis té rio a que está vin cu la do e por in ter-
mé dio dês te ao Mi nis té rio da Fa zen da. Art . 19. A
Suvale po de rá ace i tar, em pro ces sos de li ci ta ção para 
ga ran tia da exe cu ção de con tra tos, ca u ção real ou fi -
de jus só ria que re pu tar idô nea.

Art. 20. Fica o Su pe rin ten den te da Suvale au to-
ri za do a dis pen sar li ci ta ção e con tra to for mal para
aqui si ção de ma te ri al, pres ta ção de ser vi ços, exe cu-
ção de obras ou lo ca ção de imó ve is até 500 (qui nhen-
tas) vê zes o va lor do ma i or sa lá rio-mí ni mo vi gen te no
País.

Art. 21. E a Suvale au to ri za da a re a li zar des pe-
sas de pron to pa ga men to até 5 (cin co) vê zes o va lor
do ma i or sa lá rio-mí ni mo vi gen te no Pais.

Art. 22. O Su pe rin ten den te da Suvale, na con for-
mi da de das dis po si ções do pa rá gra fo úni co do ar ti go
130 da Lei nº 830, de 23 de se tem bro de 1949, apre -
sen ta rá no Tri bu nal de Con tas da União, até o dia 30
de ju nho de cada ano, pres ta ção de con tas cor res-
pon den tes à ges tão ad mi nis tra ti va do exer cí cio an te-
ri or.

Art . 23. Fi cam in cor po ra dos ao pa tri mô nio da
Suvale to dos os bens da União sob a guar da e ad mi-
nis tra ção da Co mis são do Vale do São Fran cis co.

Art . 24. A Sljvale po de rá ali e nar bens imó ve is,
mó ve is ou se mo ven tes in te gran tes de seu pa tri mô nio,
me di an te pro pos ta do Su pe rin ten den te apro va da
pelo Con se lho Di re tor e ho mo lo ga da pelo Mi nis tro de
Esta do.

Pa rá gra fo úni co. A ali e na ção de bens, que, por
sua na tu re za, em vir tu de da Lei, pla no ou pro gra ma,
fo rem des ti na dos à ali e na ção, in de pen de rá das for -
ma li da des pre vis tas nes te ar ti go.

Art 25. A Su va le as sis ti rá ao agri cul tor e ao pe -
cu a ris ta por meio de:

a) pres ta ção de ser vi ços téc ni cos;
b) re ven da de apa re lhos, má qui nas e ins tru-

men tos agrí co las e seus im ple men tos, adu bos, in se ti-
ci das, pro du tos ve te ri ná ri os, se men tes, mu das, ani-
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ma is se le ci o na dos e qua is quer ou tros bens in ter me-
diá ri os agro pe cuá ri os;

c) ar ren da men to ou em prés ti mo de má qui nas,
apa re lhos e ins tru men tos agrí co las e seus im ple men-
tos;

d) com pra e ven da de sa fras;
e) do a ção de se men tes ou mu das aos agri cul to-

res ex tre ma men te ne ces si ta dos;
f) re a li za ção de cur sos de ca pa ci ta ção para a

mão-de-obra.
§ 1º A Su va le po de rá co brar in de ni za ção das

des pe sas que re a li zar com a pres ta ção de ser vi ços
téc ni cos, res pe i tan do a ca pa ci da de de pa ga men to do 
be ne fi ciá rio.

§ 2º Os ser vi ços de ir ri ga ção de ve rão ser co bra-
dos pela Su va le aos res pec ti vos pro pri e tá ri os ou be -
ne fi ciá ri os, por me tro cú bi co de água for ne ci da, cal -
cu la do o pre ço em fun ção do cus to ope ra ci o nal, no
qual se rão in clu í das as des pe sas de con ser va ção.

§ 3º Du ran te o pe río do de ma tu ra ção do pro je to
apro va do pela Su va le, o pre ço de que tra ta o pa rá gra-
fo an te ri or será fi xa do em fun ção da ca pa ci da de de
pa ga men to do be ne fi ciá rio.

§ 4º A re ven da po de rá ser fe i ta à vis ta, ou a pra -
zo com ju ros anu a is de 6% (seis por cen to).

§ 5º Os tí tu los de cré di to, ori un dos da re ven da a
pra zo e re pre sen ta ti vos das pres ta ções, po de rão ser
ne go ci a dos pela Su va le em es ta be le ci men tos ofi ci a is
de cré di to.

§ 6º O pro du to da in de ni za ção de des pe sas pela 
pres ta ção de ser vi ços téc ni cos, da re ven da, da ven da
de sa fras e dos ju ros cons ti tu i rão pa tri mô nio da Su va-
le, e se rão apli ca dos nas fi na li da des in di ca das nes te
ar ti go.

§ 7º O Con se lho Di re tor, me di an te re so lu ção ho -
mo lo ga da pelo Mi nis tro de Esta do, apro va rá as con di-
ções para a pres ta ção da as sis tên cia de que tra ta
este ar ti go.

§ 8º Os cré di tos e os re cur sos ori un dos da Car -
te i ra de Re ven da e do Fun do de Me ca ni za ção da La -
vou ra, men ci o na dos res pec ti va men te nas le tras a e d
do ar ti go 17 da Lei nº 2.599, de 13 de se tem bro de
1955, exis ten tes na data de pu bli ca ção da pre sen te
Lei, in cor po rar-se-ão ao pa tri mô nio da Su va le, de ven-
do as res pec ti vas im por tân ci as se rem apli ca das na
as sis tên cia de que tra ta este ar ti go.

Art. 26. A Su va le po de rá re a li zar con vê ni os ou
con tra tos com en ti da des pú bli cas ou pri va das, para a
exe cu ção dos ser vi ços e obras a seu car go.

Art. 27. A Su va le exer ce rá, obri ga to ri a men te, fis-
ca li za ção téc ni ca dos ser vi ços e obras exe cu ta dos

com seus re cur sos, ex pe din do la u do téc ni co em fa vor
do ór gão ou en ti da de exe cu to ra.

§ 1º A fis ca li za ção de que tra ta este ar ti go tem
por fi na li da de com pro var a ob ser vân cia das dis po si-
ções pac tu a das com a Su va le, bem como dos pla nos,
pro gra mas, pro je tos e es pe ci fi ca ções apro va dos, in -
clu si ve me di an te o con fron to das obras e ser vi ços re -
a li za dos, com os do cu men tos com pro ba tó ri os das
res pec ti vas des pe sas.

§ 2º O la u do téc ni co men ci o na do nes te ar ti go
cons ti tui ele men to es sen ci al à pres ta ção de con tas
do res pon sá vel pelo ór gão ou en ti da de exe cu to ra dos
alu di dos ser vi ços e obras.

Art. 28. A Su va le po de rá ins ta lar es cri tó rio em
qual quer pon to do ter ri tó rio na ci o nal, quan do ne ces-
sá rio à exe cu ção dos ser vi ços que lhe são afe tos.

Art. 29. São ex ten si vos à Su va le os pri vi lé gi os
da Fa zen da Pú bli ca quan to à im pe nho ra bi li da de de
bens, ren da ou ser vi ços, aos pra zos, co bran ça de cré -
di tos, uso de ações es pe ci a is, ju ros e cus tas.

Art. 30. A Su va le goza de to das as isen ções tri -
bu tá ri as de fe ri das aos ór gãos e ser vi ços da União.

Art. 31. A Su va le apre sen ta rá re la tó ri os men sa is
e anu a is das suas ati vi da des, ao Mi nis tro de Esta do.

Art. 32. O re su mo ju rí di co do pes so al da Su va le
será o da le gis la ção tra ba lhis ta.

Pa rá gra fo úni co. O Con se lho Di re tor apro va rá as 
nor mas ge ra is de ad mi nis tra ção e re mu ne ra ção do
pes so al da Su va le, in clu si ve no que res pe i ta ao re gi-
me de tra ba lho e à or ga ni za ção do qua dro de pes so-
al, as qua is se rão ho mo lo ga das pelo Mi nis tro de Esta -
do.

Art. 33. O qua dro de Pes so al da Co mis são do
Vale do São Fran cis co será con si de ra do em ex tin ção,
na data de cri a ção da Su va le.

§ 1º A ex tin ção a que se re fe re este ar ti go de ve-
rá efe ti var-se gra da ti va men te, me di an te su pres são
dos car gos que va ga rem, res guar da das as opor tu ni-
da des de pro mo ção e aces so, me di an te a ob ser vân-
cia das se guin tes re gras:

a) a su pres são será su ces si va, de tal modo que
se rão su pri mi dos, em pri me i ro lu gar, os car gos da
clas se ini ci al, em se gui da, os car gos da clas se ime di-
a ta men te su pe ri or, e as sim por di an te;

b) quan do hou ver pos si bi li da de de aces so, o
car go de clas se su pe ri or não será su pri mi do até a to -
tal ex tin ção dos car gos da clas se in fe ri or.

§ 2º A pe di do ou ex of fi cio ob ser va das as nor -
mas da le gis la ção pró pria, será per mi ti da a trans fe-
rên cia de ser vi do res per ten cen tes ao qua dro em ex -
tin ção, do Mi nis té rio a que es ti ver vin cu la da a Suvale,
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para car gos da ad mi nis tra ção cen tra li za da ou au tár-
qui ca.

§ 3º Des de que de in te res se para a Su va le e
para qual quer ór gão da ad mi nis tra ção cen tra li za da
ou au tár qui ca, será igual men te per mi ti da a trans fe-
rên cia de fun ci o ná ri os per ten cen tes ao qua dro em
ex tin ção, com os res pec ti vos car gos, ob ser va da a le -
gis la ção es pe cí fi ca, pas san do a des pe sa cor res pon-
den te a ser aten di da pelo ór gão a que se in cor po rar o
car go e o ser vi dor.

§ 4º As trans fe rên ci as de que tra tam os ar ti gos
an te ri o res de ve rão ser fe i tas para ór gãos que per mi-
tam lo ta ção em lo cal con ve ni en te para o ser vi dor.

§ 5º A Su va le man te rá os re gis tros fun ci o na is
re fe ren tes ao pes so al per ten cen te ao qua dro em ex -
tin ção, para to dos os efe i tos da lei, ob ser va das ins tru-
ções a se rem ex pe di das pelo De par ta men to Admi nis-
tra ti vo do Ser vi ço Pú bli co.

Art. 34. Os ser vi do res per ten cen tes ao qua dro
em ex tin ção a que se re fe re o art. 33 pas sa rão a pres -
tar ser vi ços à Su va le, as se gu ra dos os di re i tos e van -
ta gens ine ren tes à sua con di ção de ser vi do res pú bli-
cos fe de ra is.

Pa rá gra fo úni co. Os ser vi do res na si tu a ção pre -
vis ta nes te ar ti go fi ca rão su je i tos às nor mas ge ra is de 
tra ba lho que a Su va le vier a ado tar, ob ser va das as
dis po si ções le ga is per ti nen tes.

Art . 35. Os ser vi do res per ten cen tes ao qua dro
em ex tin ção a que se re fe re o art. 33 po de rão fir mar
con tra to de tra ba lho com a Su va le, sob o re gi me da
le gis la ção tra ba lhis ta.

§ 1º Enquan to vi go rar o con tra to de tra ba lho, fi -
ca rá sus pen sa a vin cu la ção do ser vi dor para com o
ser vi ço pú bli co, para to dos os efe i tos, res sal va da a
ex ce ção pre vis ta no § 4º des te ar ti go.

§ 2º Extin ta a re la ção con tra tu al de tra ba lho, por
qual quer das for mas pre vis tas na le gis la ção tra ba lhis-
ta res ta be le cer-se-á au to ma ti ca men te a vin cu la ção
ao ser vi ço pú bli co, na si tu a ção em que se en con tra va
o ser vi dor por oca sião da con tra ta ção.

§ 3º O ser vi dor que fir mar con tra to de tra ba lho
com a Su va le, na for ma pre vis ta nes te ar ti go, po de rá
con tri bu ir para o Ipa se du ran te a vi gên cia do re fe ri do
con tra to.

§ 4º O tem po de ser vi ço pres ta do à Su va le, nas
con di ções do pre sen te ar ti go, será con ta do cor no de
ser vi ço pú bli co para os fins de apo sen ta do ria, dis po-
ni bi li da de e cál cu lo da gra ti fi ca ção adi ci o nal por tem -
po de ser vi ço.

§ 5º No cál cu lo dos pro ven tos da apo sen ta do ria
de ser vi do res per ten cen tes ao qua dro em ex tin ção a
que se re fe re o ar ti go 33, não será con si de ra da ne -
nhu ma re tri bu i ção de cor ren te de con tra to de tra ba lho,

com a Su va le, mes mo que a apo sen ta do ria ocor ra na
vi gên cia de con tra to des sa na tu re za.

Art. 36. Os ser vi do res pú bli cos ou au tár qui cos
da União po de rão fir mar con tra to de tra ba lho com a
Su va le, nos ter mos es ti pu la dos no art. 35 e seus pa -
rá gra fos, des de que haja con cor dân cia das re par ti-
ções ou ór gãos a que per ten çam.

Art. 37. Os en car gos fi nan ce i ros com o pa ga-
men to de ven ci men tos e van ta gens do pes so al per -
ten cen te ao qua dro em ex tin ção a que se re fe re o art.
33 cor re rão por con ta do Te sou ro Na ci o nal, cum prin-
do à União con sig nar do ta ções or ça men tá ri as es pe-
cí fi cas, em fa vor da Su va le, para o aten di men to des sa
des pe sa.

Art. 38. O Su pe rin ten den te e o Su pe rin ten den-
te-Adjun to per ce be rão, res pec ti va men te, 20% e 10%
a mais do ma i or sa lá rio pago pela Su va le aos seus
ser vi do res, de acor do com o es ta be le ci do na pre sen-
te lei, fi xa dos pelo Con se lho Di re tor.

Art. 39. O Su pe rin ten den te da Su va le in te gra rá o 
Con se lho De li be ra ti vo da Su de ne na qua li da de de
mem bro nato, em subs ti tu i ção ao Di re tor Su pe rin ten-
den te da ex tin ta Co mis são do São Fran cis co.

Art. 40. Fica ex tin ta a Co mis são do Vale do São
Fran cis co, cri a da pela Lei nº 541, de 15 de de zem bro
de 1948.

Art. 41. Fica co me ti da à Su va le a res pon sa bi li-
da de de exe cu ção ou ope ra ção de obras e ser vi ços a
car go da ex tin ta Co mis são do Vale do São Fran cis co.

Pa rá gra fo úni co. Den tro do pra zo má xi mo de 2
(dois) anos, a con tar da data de pu bli ca ção des te de -
cre to-lei, a Su va le trans fe ri rá a ou tros ór gãos da ad -
mi nis tra ção pú bli ca fe de ral, es ta du al ou mu ni ci pal, a
res pon sa bi li da de da exe cu ção ou ope ra ção das
obras e ser vi ços re fe ri dos nes te ar ti go que não se en -
qua drem nos ob je ti vos in di ca dos no art. 2º do pre sen-
te de cre to-Lei.

Art. 42. O Po der Exe cu ti vo ba i xa rá, den tro do
pra zo de trin ta dias, o Re gu la men to exe cu ti vo do pre -
sen te de cre to- lei.

Art. 43. O pre sen te de cre to-lei en tra rá em vi gor
na data de 17 de mar ço de 1967, re vo ga das as Leis
nú me ros 541, de 15 de de zem bro de 1948, 2.599, de
13 de se tem bro de 1955 e de ma is dis po si ções em
con trá rio.

Bra sí lia, 28 de fe ve re i ro de 1967; 146º da Inde -
pen dên cia e 79º da Re pú bli ca. – H. CASTELLO
BRANCO – João Gon çal ves de Sou za.
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
 N°14, DE 2003

(Pro vi nen te da Me di da Pro vi só ria n°110, de 2003)

Cria a Car re i ra de Agen te Pe ni ten-
ciá rio Fe de ral no Qu a dro de Pes so al do
Mi nis té rio da Jus ti ça e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica cri a da no Qu a dro de Pes so al do
Mi nis té rio da Jus ti ça a Car re i ra de Agen te Pe ni ten-
ciá rio Fe de ral, com pos ta por qui nhen tos car gos efe -
ti vos de Agen te Pe ni ten ciá rio Fe de ral.

Art. 2º Com pe te aos ocu pan tes do car go de
Agen te Pe ni ten ciá rio Fe de ral o exer cí cio das ati vi da-
des de aten di men to, vi gi lân cia, cus tó dia, guar da, as -
sis tên cia e ori en ta ção de pes so as re co lhi das aos
es ta be le ci men tos pe na is fe de ra is e às de pen dên ci-
as do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral.

Art. 3º O in gres so na Car re i ra de Agen te Pe ni-
ten ciá rio Fe de ral dar-se-á na clas se ini ci al, me di an te
apro va ção em con cur so pú bli co es pe cí fi co de pro-
vas, exi gin do-se cer ti fi ca do de con clu são do en si no
mé dio para aces so ao car go efe ti vo que in te gra.

Art. 4º A re mu ne ra ção do car go de Agen te Pe -
ni ten ciá rio Fe de ral é com pos ta pelo ven ci men to bá-
si co cons tan te do Ane xo, pela gra ti fi ca ção de ati vi-
da de de que tra ta o art. 3º da Lei De le ga da nº 13, de 
27 de agos to de 1992, e por gra ti fi ca ções de igual
va lor às re fe ri das no art. 4º da Lei nº 9.266, de 15 de 
mar ço de 1996, acres ci da da Inde ni za ção de Ha bi li-
ta ção de Cus tó dia Pri si o nal, cal cu la da nos ter mos
do in ci so II do art. 5º da que la Lei, e de gra ti fi ca ção
de ati vi da de de cus tó dia pri si o nal, no per cen tu al de
du zen tos por cen to, in ci den te so bre o ven ci men to
bá si co do ser vi dor.

Pa rá gra fo úni co. O ven ci men to bá si co do car go
de Agen te Pe ni ten ciá rio Fe de ral será re vis to nas
mes mas da tas e nos mes mos per cen tu a is apli ca-
dos aos de ma is ser vi do res pú bli cos ci vis da
União, a par tir de 1º de ja ne i ro de 2003.

Art. 5º O Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça es ta-
be le ce rá pro gra ma de ca pa ci ta ção para os ser vi-
do res ocu pan tes do car go de Agen te Pe ni ten ciá rio
Fe de ral.

Art. 6º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL
Nº 110, DE 2003

Cria a Car re i ra de Agen te Pe ni ten-
ciá rio Fe de ral no Qu a dro de Pes so al do
De par ta men to de Po lí cia Fe de ral, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i-
ção que lhe con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção, ado ta
a se guin te Me di da Pro vi só ria, com for ça de lei:

Art. 1º Fica cri a da no Qu a dro de Pes so al do
De par ta men to de Po lí cia Fe de ral a Car re i ra de
Agen te Pe ni ten ciá rio Fe de ral, com pos ta por qui-
nhen tos car gos efe ti vos de Agen te Pe ni ten ciá rio Fe -
de ral.

Art. 2º São atri bu i ções dos ocu pan tes do car go
de Agen te Pe ni ten ciá rio Fe de ral:

I – exer cer as ati vi da des de aten di men to, vi gi-
lân cia, cus tó dia, guar da, as sis tên cia e ori en ta ção de 
pes so as re co lhi das aos es ta be le ci men tos pe na is fe-
de ra is e nas Su pe rin ten dên ci as da Po lí cia Fe de ral;

II – acom pa nhar os pro ces sos de re e du ca ção,
re in te gra ção so ci al e res so ci a li za ção do de ten to;

III – as ses so rar e as sis tir au to ri da des di ri gen-
tes dos ór gãos in te gran tes do Sis te ma Pe ni ten ciá rio
Fe de ral; e

IV – exe cu tar ou tras ações de in te res se da se -
gu ran ça pú bli ca.

Art. 3º O in gres so na Car re i ra de Agen te Pe ni-
ten ciá rio Fe de ral dar-se-á na clas se ini ci al, me di an te
apro va ção em con cur so pú bli co es pe cí fi co de pro-
vas.

§ 1º É re qui si to de es co la ri da de para o car go
de Agen te Pe ni ten ciá rio Fe de ral o cer ti fi ca do de
con clu são do en si no mé dio.

§ 2º Os de ma is re qui si tos a se rem ob ser va dos
são os fi xa dos no art. 3º da Lei nº 9.266, de 15 de
mar ço de 1996.

Art. 4º A re mu ne ra ção do car go de Agen te Pe -
ni ten ciá rio Fe de ral é com pos ta pelo ven ci men to bá-
si co cons tan te do Ane xo e pe las gra ti fi ca ções a que
se re fe re o art. 4º da Lei nº 9.266, de 1996, acres ci-
da da Inde ni za ção de Ha bi li ta ção Po li ci al de que tra -
ta o in ci so II do art. 5º da que la Lei.

Pa rá gra fo úni co. O ven ci men to bá si co do car go
de Agen te Pe ni ten ciá rio Fe de ral será re vis to nas
mes mas da tas e nos mes mos per cen tu a is apli ca dos

aos de ma is ser vi do res pú bli cos ci vis da União, a
par tir de 1º de ja ne i ro de 2003.

Art. 5º O Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça es ta be-
le ce rá pro gra ma de ca pa ci ta ção para os ser vi do res
ocu pan tes do car go de Agen te Pe ni ten ciá rio Fe de-
ral, a ser de sen vol vi do pelo De par ta men to Pe ni ten-
ciá rio Na ci o nal da Se cre ta ria Na ci o nal de Jus ti ça do 
Mi nis té rio da Jus ti ça, com apo io do De par ta men to
de Po lí cia Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. A ca pa ci ta ção a que se re fe re
o ca put po de rá ser mi nis tra da na Aca de mia Na ci o-
nal de Po lí cia, com apor te fí si co e fi nan ce i ro do De -
par ta men to Pe ni ten ciá rio Na ci o nal.

Art. 6º Fica o De par ta men to de Po lí cia Fe de ral,
para aten der à ne ces si da de de ex cep ci o nal in te res-
se pú bli co, au to ri za do a con tra tar, em ca rá ter tem-
po rá rio, até du zen tos es pe ci a lis tas na área de se gu-
ran ça pú bli ca com o ob je ti vo de su prir a ne ces si da-
de ime di a ta de cus tó dia, vi gi lân cia, guar da e as sis-
tên cia de pes so as re co lhi das em es ta be le ci men tos
pe na is, ob ser va do o dis pos to na Lei nº 8.745, de 9
de de zem bro de 1993, cujo re cru ta men to ob ser va rá
o dis pos to no ca put do art. 3º da re fe ri da Lei.

§ 1º A du ra ção dos con tra tos será de doze me -
ses, ad mi ti da uma pror ro ga ção por igual pra zo.

§ 2º A re mu ne ra ção dos pro fis si o na is con tra ta-
dos cor res pon de rá a par ce la úni ca de R$2.000,00
(dois mil re a is) men sa is, ve da do o pa ga men to ou a
in ci dên cia de qua is quer ou tras van ta gens, adi ci o na-
is ou par ce las de na tu re za re mu ne ra tó ria, res sal va-
do o dis pos to no art. 11 da Lei nº 8.745, de 1993.

Art. 7º As des pe sas de cor ren tes des ta Me di da
Pro vi só ria cor re rão à con ta das do ta ções or ça men-
tá ri as con sig na das pela União, au to ri za da no Qu a-
dro VI de que tra ta o art. 16 da Lei nº 10.640, de 14
de ja ne i ro de 2003.

Art. 8º Esta Me di da Pro vi só ria en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 14 de mar ço de 2003; 182º da Inde-
pen dên cia e 115º da Re pú bli ca. – Luiz Iná cio da
Sil va
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MEN SA GEM Nº 85, DE 2003

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce lên ci-
as o tex to da Me di da Pro vi só ria nº 110, de 14 de mar -
ço de 2003, que “Cria a Car re i ra de Agen te Pe ni ten-
ciá rio Fe de ral no Qu a dro de Pes so al do De par ta men-
to de Po lí cia Fe de ral e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Bra sí lia, 14 de mar ço de 2003. – Luiz Iná cio
Lula da Sil va.

EM nº 00051 – MJ.

Em 12 de mar ço de 2003

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a

ane xa pro pos ta de me di da pro vi só ria que cria a Car -
re i ra de Agen te Pe ni ten ciá rio Fe de ral no Qu a dro de
Pes so al do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

2. A se gu ran ça pú bli ca, se gun do a dic ção do art. 
144 da Cons ti tu i ção Fe de ral, é de ver do Esta do, di re i-
to e res pon sa bi li da de de to dos, sen do exer ci da, den -
tre ou tros ór gãos, pela Po lí cia Fe de ral, que com a cri -
a ção dos car gos de Agen te Pe ni ten ciá rio Fe de ral, ora 
pro pos ta, terá me lho res con di ções de ga ran tir a efi cá-
cia da ação pu ni ti va do Esta do, im pe din do a ação de
cri mi no sos que fa zem da pri são um re du to para a prá -
ti ca de ou tros de li tos.

3. Em aten ção à di re triz do dis po si ti vo mag no
aci ma ci ta do é que se visa à cri a ção, no âm bi to do
De par ta men to de Po lí cia Fe de ral, de qui nhen tos car -
gos de Agen te Pe ni ten ciá rio Fe de ral, de ní vel mé dio,
para as su mir a se gu ran ça dos pre sí di os fe de ra is, ob -
je ti van do re fre ar o “im pé rio” de de lin qüen tes que há
mu i to ul tra pas sa ram os li mi tes do ab sur do, che gan do
ao cú mu lo de trans for mar uma ci da de in te i ra em re -
fém de atos ex tre ma men te re pug nan tes, tais como o
fe cha men to de ba ir ros por or dem de tais in di ví du os.

4. Não se pode ol vi dar, em ra zão dis so, o cla mor
da so ci e da de, que exi ge dos Po de res Pú bli cos a so lu-
ção das ques tões re la ci o na das ao cri me or ga ni za do,
prin ci pal men te no to can te à de sar ti cu la ção de ações
de pse u do lí de res en car ce ra dos.

5. To da via, o De par ta men to de Po lí cia Fe de ral
não con ta em seu qua dro de pes so al com car gos pró -
pri os para fa zer face a es sas no vas atri bu i ções, o que
tor na ine xe qüí vel qual quer pro vi dên cia ime di a ta ca-
paz de dotá-la dos re cur sos hu ma nos ne ces sá ri os
para tal, ra zão pela qual faz-se in dis pen sá vel a per -
mis são le gis la ti va para con tra ta ção dos pro fis si o na is
men ci o na dos no ar ti go 6º da pre sen te pro pos ta. Ade -
ma is, não se pode es que cer que as nor mas de ad mis-
são no ser vi ço pú bli co são rí gi das, con di ci o nan do o
in gres so do ser vi dor a con cur so, sal vo para pro vi-

men to de car gos em co mis são (art. 37, II da CF.) e,
nos ter mos da lei, con tra ta ção por tem po cer to, aten -
di da, sem pre, a ne ces si da de tem po rá ria de ex cep ci o-
nal in te res se pú bli co (art. 37, in ci so IX, da Cons ti tu i-
ção Fe de ral).

6. Para que se evi tem efe i tos in de se já ve is, é ne -
ces sá rio que aos ocu pan tes do car go de Agen te Pe ni-
ten ciá rio Fe de ral seja pro por ci o na do um pro gra ma de 
ca pa ci ta ção há bil a for mar pro fis si o na is qua li fi ca dos,
que te nham, in clu si ve, co nhe ci men to das nor mas pe -
na is e de exe cu ção pe nal, bem como de di re i tos hu -
ma nos e no ções bá si cas de psi co lo gia, ta re fa esta
que será de sen vol vi da pelo De par ta men to Pe ni ten-
ciá rio Fe de ral da Se cre ta ria de Jus ti ça do Mi nis té rio
da Jus ti ça, com o apo io do De par ta men to de Po lí cia
Fe de ral, de acor do com pro gra ma de ca pa ci ta ção es -
ta be le ci do pelo Mi nis tro da Jus ti ça.

7. A re le vân cia e ur gên cia da edi ção da pre sen te
me di da pro vi só ria se jus ti fi cam em ra zão da caó ti ca
si tu a ção da se gu ran ça pú bli ca vi ven ci a da no País,
ten do por ob je ti vo pri mor di al pro por ci o nar ma i or tran -
qüi li da de à so ci e da de bra si le i ra e, em es pe ci al, à po -
pu la ção de Esta dos que nos úl ti mos tem pos têm so -
fri do di re ta men te os efe i tos da cri mi na li da de, jus ti fi-
can do-se a cri a ção dos car gos e das con tra ta ções ora 
pro pos tos, com re cur sos hu ma nos há be is a con ter as
men ci o na das ações cri mi no sas.

8. Estas são, Se nhor Pre si den te, as ra zões que
me le vam a sub me ter a ane xa pro pos ta de me di da
pro vi só ria ao des cor ti no de Vos sa Exce lên cia, na cer-
te za de que, se ace i ta, terá o con dão de mi ni mi zar as
ações cri mi no sas per pe tra das pe los in ter nos dos ins -
ti tu tos pri si o na is do país.

Res pe i to sa men te, – Már cio Tho maz Bas tos,
Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça.

PS – GSE. Nº 378

Bra sí lia, 14 de maio de 2003.

A sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ro meu Tuma
Pri me i ro-se cre tá rio do Se na do Fe de ral
Nes ta

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser

sub me ti do à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, o in-
clu so Pro je to de Lei de Con ver são nº 14, de 2003, do
Po der Exe cu ti vo (Me di da Pro vi só ria nº 110/03), que
“Cria a Car re i ra de Agen te Pe ni ten ciá rio Fe de ral no
Qu a dro de Pes so al do Mi nis té rio da Jus ti ça e dá ou -
tras pro vi dên ci as.”, con for me o dis pos to no art. 62 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Pri me i ro-Se cre tá rio.
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CON SUL TO RIA DE ORÇA MEN TOS,
FIS CA LI ZA ÇÃO E CON TRO LE

NOTA TÉCNICA Nº 25/2003

Em 20- -2003

Assun to: Sub sí di os à apre ci a ção da Me di da Pro vi-
só ria nº 110, de 2003, quan to à ade qua ção or ça-
men tá ria e fi nan ce i ra.

Inte res sa da:Co mis são Mis ta do Con gres so Na ci o-
nal, in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a Me di da
Pro vi só ria nº 110, de 2003.

I – Intro du ção

Esta Nota Téc ni ca tem por fi na li da de for ne cer
sub sí di os para a apre ci a ção da Me di da Pro vi só ria nº
110, de 14 de mar ço de 2003, no que con cer ne à ade -
qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra. A Me di da Pro vi só-
ria em exa me “Cria a Car re i ra de Agen te Pe ni ten ciá-
rio no Qu a dro de Pes so al do De par ta men to de Po lí cia
Fe de ral e dá ou tras pro vi dên ci as.”

II – Sín te se da Me di da Pro vi só ria

A Me di da Pro vi só ria em aná li se tra ta da cri a ção,
no qua dro de pes so al do De par ta men to da Po lí cia
Fe de ral, da car re i ra de Agen te Pe ni ten ciá rio Fe de-
ral, com pos ta de qui nhen tos car gos efe ti vos. Ade-
ma is, a Me di da Pro vi só ria au to ri za a con tra ta ção,
em ca rá ter tem po rá rio (doze me ses pror ro gá ve is
por igual pe río do), de até du zen tos es pe ci a lis tas na
área de se gu ran ça com o ob je ti vo de su prir a ne ces-
si da de ime di a ta de cus tó dia, vi gi lân cia, guar da e
as sis tên cia de pes so as re co lhi das em es ta be le ci-
men tos pe na is.

III – Sub sí di os Acer ca da
Ade qua ção Fi nan ce i ra e Orça men tá ria

O exa me da com pa ti bi li da de e ade qua ção or ça-
men tá ria das Me di das Pro vi só ri as, con so an te o dis-
pos to no art. 5º, § 1º, da Re so lu ção nº 1, de 2002-CN,
“abran ge a aná li se da re per cus são so bre a re ce i ta ou
a des pe sa pú bli ca da União e da im pli ca ção quan to
ao aten di men to das nor mas or ça men tá ri as e fi nan ce-
i ras vi gen tes, em es pe ci al a con for mi da de com a Lei
Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000, a lei do
pla no plu ri a nu al, a lei de di re tri zes or ça men tá ri as e a
lei or ça men tá ria da União”.

No pla no Cons ti tu ci o nal, a Me di da Pro vi só ria
sob exa me aten de aos pre ce i tos do art. 169, § 1º, I e
II. No que se re fe re à cri a ção de car gos, o in ci so I de -
ter mi na a obri ga to ri e da de da exis tên cia de do ta ção
or ça men tá ria pré via para aten der às pro je ções de

des pe sa de pes so al e aos acrés ci mos dela de cor ren-
tes. Já o in ci so II es ta be le ce a ne ces si da de de au to ri-
za ção pré via na lei de di re tri zes or ça men tá ri as.

Nes se ho ri zon te, o art. 77 da Lei nº 10.524/2002,
LDO/2003, pres cre ve as con di ções para a cri a ção de
car gos no âm bi to do Go ver no Fe de ral:

“Art. 77. Para fins de aten di men to ao dis-
pos to no art. 169, § 1º, II, da Cons ti tu i ção,
aten di do o in ci so I do mes mo dis po si ti vo, fi cam
au to ri za das as con ces sões de qua is quer van-
ta gens, au men tos de re mu ne ra ção, cri a ção de
car gos, em pre gos e fun ções, al te ra ções de es -
tru tu ra de car re i ras, bem como ad mis sões ou
con tra ta ções de pes so al a qual quer tí tu lo, em
es pe ci al do pes so al das Insti tu i ções Fe de ra is
de Ensi no, cons tan tes de ane xo es pe ci fi co da
lei or ça men tá ria, ob ser va do o dis pos to no art.
71 da Lei Com ple men tar nº 101, de 2000. (Gri -
fo nos so)

§ 1º O de mons tra ti vo pre vis to no ca-
put des te ar ti go con te rá os va lo res re fe ren-
tes às al te ra ções pro pos tas.

............................................................”

Em cum pri men to a esse man da men to, in te gra
a Lei nº 10.640/2003, LOA/2003, o “Qu a dro VI – Au -
to ri za ções para Au men tos com Pes so al Con for me
art. 169, § lº, II da Cons ti tu i ção”. O Qu a dro VI es ta-
be le ce o li mi te de R$772,7 mi lhões para o au men to
de des pe sas com pes so al no âm bi to do Po der em
2003. Tam bém está pre vis ta a cri a ção de 98.000
car gos e em pre gos pú bli cos. Nes se sen ti do, uma
vez que exis tem do ta ções or ça men tá ri as para esse
fim (art. 7º da Me di da Pro vi só ria com bi na do com o
Qu a dro VI da LOA/2003), a Me di da Pro vi só ria nº
110/2003 aten de aos pre ce i tos es ta be le ci dos da
LDO/2003 e LOA/2003.

No que se re fe re à com pa ti bi li da de com a Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal – LRF, im por ta res sal tar que
nem a Expo si ção de Mo ti vos da Me di da Pro vi só ria
em aná li se nem a Men sa gem que a en ca mi nhou ao
Con gres so ins tru em so bre a es ti ma ti va do im pac to
or ça men tá rio-fi nan ce i ro no exer cí cio fi nan ce i ro da
en tra da em vi gor da me di da, bem como nos dois
exer cí ci os sub se qüen tes. Além dis so, não é de mons-
tra da a ori gem de re cur sos para o cus te io da des pe-
sa. Essas in for ma ções são exi gi das em fun ção dos
arts. 16 e 17 da LRF.

Vale ain da men ci o nar que o Po der Exe cu ti vo en -
con tra-se mu i to aba i xo dos li mi tes para a des pe sa de
pes so al es ta be le ci dos nos arts. 20 e 71 da LRF.
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Pelo ex pos to, con clui-se que a Me di da Pro vi só-
ria nº 110, de 2003, não ofen de dis po si ções cons ti tu-
ci o na is e en qua dra-se aos pre ce i tos da LDO/2003 e
LOA/2003. No en tan to, in for ma ções exi gí ve is pela
LRF são omi ti das pela Expo si ção de Mo ti vos e pela
Men sa gem que en ca mi nhou ao Con gres so Na ci o nal
a Me di da Pro vi só ria em tela. Nes se item, o exa me da
ade qua ção fi nan ce i ro or ça men tá ria fica pre ju di ca do
en quan to no vas in for ma ções não fo rem pres ta das
pelo Exe cu ti vo.

Orlan do de Sá Ca val can te Neto, Con sul tor de
Orça men tos.

PARECER SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA
OFERECIDO NO PLENÁRIO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, EM SUBSTITUIÇÃO À

COMISSÃO MISTA

O SR. ASDRUBAL BENTES (PMDB - P. Para
emi tir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Sras. e Srs. De pu ta dos, cou be-me, por de sig na ção
do Lí der do meu par ti do, re la tar a Me di da Pro vi só ria
nº 110, de 2003, que cria a car re i ra de Agen te Pe ni-
ten ciá rio Fe de ral no Qu a dro de Pes so al do De par ta-
men to de Po lí cia Fe de ral e dá ou tras pro vi dên ci as.

I – Re la tó rio

O Sr. Mi nis tro da Jus ti ça, na Expo si ção de Mo ti-
vos des sa me di da, ale ga que há ne ces si da de de se
“re fre ar o ‘im pé rio’ de de lin qüen tes que há mu i to ul tra-
pas sa ram os li mi tes do ab sur do, che gan do ao cú mu lo
de trans for mar uma ci da de in te i ra em re fém de atos
ex tre ma men te re pug nan tes, tais como o fe cha men to
de ba ir ros por or dem de tais in di ví du os “.

A me di da pro vi só ria en ca mi nha da a esta Casa
es ta be le ce, no art. 1º, o quan ti ta ti vo de car gos; no
art. 2º, as atri bu i ções de seus ocu pan tes; no art.3º,
as con di ções de in gres so, os re quí si tos de aces so
aos car gos in clu í dos na car re i ra; no art. 4º, a re mu-
ne ra ção de seus ocu pan tes; no art. 5º, a de ter mi na-
ção para que o Mi nis tro da Jus ti ça crie pro gra ma de
ca pa ci ta ção para os ser vi do res que in gres sa rem na
car re i ra; no art. 6º, a au to ri za ção para que se ad mi-
tem, em ca rá ter tran si tó rio, ser vi do res re gi dos pela
Lei nº 8.745, de 9 de de zem bro de 1993, que re gu la,
na es fe ra da União, a con tra ta ção por tem po de ter-
mi na do para aten der à ne ces si da de tem po rá ria e de
ex cep ci o nal.

Na tra mi ta ção, fo ram apre sen ta das tem pes ti va-
men te as se guin tes emen das:

Emen da nº 1, do De pu ta do José Tho maz Nonô,
que pre ten de co i bir o des vio de fun ção do pes so al da
car re i ra; Emen da nº 2, do De pu ta do José Tho maz

Nonô que afe ta o art. 3º § 2º, da me di da pro vi só ria, no
in tu i to de al te rar a re mis são con ti da nes se dis po si ti vo;

Emen da nº 3, do De pu ta do José Tho maz Nonô,
que mo di fi ca a de no mi na ção da par ce la re mu ne ra tó-
ria pre vis ta no art. 4º; Emen da nº 4, do De pu ta do
Aloy sio Nu nes Fer re i ra, que pro mo ve al te ra ções na
es tru tu ra de ven ci men tos no novo car go; Emen da nº
5, do De pu ta do José Tho maz Nonô, que atri bui ca rá-
ter per ma nen te ao pro gra ma de tre i na men to pre vis to
no art. 5º da me di da pro vi só ria; Emen da nº 6, do De -
pu ta do Gon za ga Pa tri o ta, que per mi te a ce le bra ção
de con tra tos ad mi nis tra ti vos vol ta dos à re a li za ção
dos pro gra mas de tre i na men to ins ti tu í dos pelo art. 5º
do di plo ma sob pa re cer; Emen da n° 7, do De pu ta do
Edu ar do Cu nha, que fixa em doze me ses, no má xi mo,
a du ra ção dos con tra tos tem po rá ri os; Emen da nº 8,
do De pu ta do Ge ral do Tha deu, com ob je ti vo se me-
lhan te à de nº 7, com ain da mais ri gor; Emen da nº 9,
do De pu ta do Edu ar do Cu nha, que bus ca de fi nir o lo -
cal em que se si tu a rão os con tra ta dos tem po ra ri a-
men te na ta be la de ven ci men tos bá si cos pre vis ta
para o car go cri a do na MP; Emen da nº 10, do De pu ta-
do Pa u lo Rat tes, a de nº 10, que pre ten de si tu ar no
Rio de Ja ne i ro “pelo me nos 50%” das pes so as que
se rão no me a das para os no vos car gos.

Cons ti tu í da a Co mis são Mis ta para de li be rar so -
bre a me di da, es go tou-se o res pec ti vo pra zo sem ma -
ni fes ta ção do co le gi a do. Daí a ne ces si da de de subs ti-
tuí-la por meio do pre sen te pa re cer.

Exa mi na dos, des tar te, o con te ú do da ma té ria e
as con di ções em que tra mi ta, pas sa mos a exa mi nar
os as pec tos de ad mis si bi li da de per ti nen tes à MP,
bem como seu mé ri to:

II – Voto do Re la tor

A me di da aten de aos pres su pos tos cons ti tu ci o-
na is para sua apre ci a ção pelo Con gres so Na ci o nal,
ten do em vis ta que se tra ta de ma té ria ur gen te e re le-
van te, ao mes mo tem po em que não rom pe ne nhum
pre ce i to da Lei Ma i or e se mos tra fi nan ce i ra men te
ade qua da.

O mes mo se ve ri fi ca em re la ção às emen das,
com ex ce ção das de nos 4 e 9, que de vem ter sua tra -
mi ta ção in ter rom pi da, por que au men tam as des pe-
sas re a li za das pela im ple men ta ção do pro je to, re sul-
ta do que não se co a du na nem com o bom sen so nem
com a ló gi ca que vem pa u tan do a ação do atu al Go -
ver no.

Qu an to ao mé ri to, a Re la to ria aco lhe, em li nhas
ge ra is, o tex to edi ta do pelo Sr. Pre si den te da Re pú bli-
ca, pro mo ven do, con tu do, no pro je to de lei de con ver-
são em ane xo os se guin tes re pa ros:
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a) não há jus ti fi ca ti va vá li da para que os agen tes
pe ni ten ciá ri os se si tu em nos qua dros do De par ta-
men to de Po lí cia Fe de ral, na me di da em que se cons -
ta ta a exis tên cia de ór gão do Mi nis té rio da Jus ti ça es -
pe ci a li za do no as sun to, daí a ne ces si da de de trans fe-
rir para o âm bi to do Mi nis té rio o con tin gen te de pes -
so al co gi ta do na me di da;

b) é in dis pen sá vel a re mo de la gem das atri bu i-
ções do car go cri a do, no in tu i to de evi tar que se de i xe
a ad mi nis tra ção res pon sá vel en ve re dar pelo ca mi nho
do des vio de fun ção;

c) não há ra zão ló gi ca para pre ser var o § 2º do
art. 3º, que, por ser con fli tan te com o pa rá gra fo an te ri-
or, res tou su pri mi do no pro je to de lei de con ver são,
ten do em vis ta a pre fe rên cia da Re la to ria pela pri me i-
ra das duas nor mas con fli tan tes;

d) é ne ces sá rio con fe rir à gra ti fi ca ção pre vis ta
no art. 4º de no mi na ção ade qua da ao car go a que se
des ti na;

e) não há ra zão para de fi nir, em sede le gal, a
dis tri bu i ção das atri bu i ções na mon ta gem de pro gra-
mas es pe cí fi cos de tre i na men to;

f) é de todo in con ve ni en te a per mis são de con -
tra ta ção tem po rá ria para o de sem pe nho de ati vi da-
des com in te res se tão es tra té gi co quan to o que ca-
rac te ri za a me di da sob pa re cer.

Por es ses mo ti vos, meu voto é pela ad mis si bi li-
da de da me di da sob pa re cer, e, no mé ri to, por sua
apro va ção, nos ter mos do pro je to de lei de con ver são
em ane xo, pela inad mis si bi li da de das Emen das de
nos 4 e 9, e pela re je i ção das de ma is emen das apre -
sen ta das à ma té ria.

“Pro je to de Lei de Con ver são, de 2003
que “Cria a car re i ra de Agen te Pe ni ten ciá rio
Fe de ral, no qua dro de pes so al do Mi nis té rio
da Jus ti ça, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

“O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica cri a do, no qua dro de pes-

so al do Mi nis té rio da Jus ti ça, a car re i ra de
Agen te Pe ni ten ciá rio Fe de ral, com pos ta por
qui nhen tos car gos efe ti vos de Agen te Pe ni-
ten ciá rio Fe de ral.

Art. 2º Com pe te aos ocu pan tes do car -
go de Agen te Pe ni ten ciá rio Fe de ral o exer cí-
cio das ati vi da des de aten di men to, vi gi lân-
cia, cus tó dia, guar da, as sis tên cia e ori en ta-
ção de pes so as re co lhi das aos es ta be le ci-
men tos pe na is fe de ra is e às de pen dên ci as
do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral.

Art. 3º O in gres so na car re i ra de Agen -
te Pe ni ten ciá rio Fe de ral dar-se-á na clas se

ini ci al, me di an te apro va ção em con cur so pú -
bli co es pe cí fi co de pro vas, exi gin do-se cer ti-
fi ca do de con clu são de en si no mé dio para
aces so ao car go efe ti vo que in te gra.”

Sr. Pre si den te, nes te pon to abro um pa rên te se
a res pe i to do pró xi mo ar ti go.

De po is que trou xe a ple ná rio o pro je to de lei de
con ver são em pa u ta, fui pro cu ra do por mem bros do
Go ver no, pela De pu ta da La u ra Car ne i ro, pelo De pu-
ta do Pa u lo Pi men ta, além de vá ri os ou tros com pa-
nhe i ros, com quem tro ca mos idéi as para me lhor com -
pa ti bi li zar a re da ção do ar ti go com a re a li da de, de
acor do com o que nos pro pu se mos nes te pro je to de
lei de con ver são.

Ao agra de cer a par ti ci pa ção dos com pa nhe i ros,
que ro di zer que o ar ti go fi cou as sim re di gi do:

“Art.4º A re mu ne ra ção do car go de
Agen te Pe ni ten ciá rio Fe de ral é com pos ta
pelo ven ci men to bá si co cons tan te do Ane xo,
pela gra ti fi ca ção de ati vi da de de que tra ta o
Art. 3º da Lei De le ga da nº 13, de 27 de
agos to de 1992, e por gra ti fi ca ções de igual
va lor às re fe ri das no Art. 4º da Lei nº 9.266,
de 15 de mar ço de 1996, acres ci da da Inde -
ni za ção de Ha bi li ta ção de Cus tó dia Pri si o-
nal, cal cu la da nos ter mos do in ci so II do Art.
5º da que la lei, e de gra ti fi ca ção de ati vi da de
de cus tó dia pri si o nal no per cen tu al de du-
zen tos por cen to, in ci den te so bre o ven ci-
men to bá si co do ser vi dor.

Pa rá gra fo úni co. O ven ci men to bá si co
do car go de Agen te Pe ni ten ciá rio Fe de ral
será re vis to nas mes mas da tas e nos mes-
mos per cen tu a is apli ca dos aos de ma is ser -
vi do res pú bli cos ci vis da União, a par tir de
1º de ja ne i ro de 2003.

Art. 5º O Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça
es ta be le ce rá pro gra ma de ca pa ci ta ção para
os ser vi do res ocu pan tes do car go de Agen -
te Pe ni ten ciá rio Fe de ral.

Art. 6º Esta lei en tra em vi gor na data
de sua pu bli ca ção.

Sala das Ses sões, 7 de maio de 2003.”

O ane xo es ta be le ce três clas ses de agen tes
pe ni ten ciá ri os: o es pe ci al, cujo ven ci men to bá si co é
de R$303,68, e que, com as gra ti fi ca ções que lhe
se rão atri bu í das por for ça do art. 4º da lei, atin ge o
to tal de R$3.249,38; o de pri me i ra clas se, que tem o 
ven ci men to bá si co de R$278,81, atin gin do, acres ci-
do das gra ti fi ca ções, o va lor de R$2.983,27; o de se -
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gun da clas se, cujo ven ci men to bá si co é de
R$208,07, com as gra ti fi ca ções atin ge o va lor de
R$2.226,35.

Sr. Pre si den te, pro cu rei sin te ti zar ao má xi mo
meu pa re cer e cor ri gir, com a con tri bu i ção dos com -
pa nhe i ros, as fa lhas que a me di da pro vi só ria ori gi ná-
ria apre sen ta va.

Espe ro ter cor res pon di do não ape nas aos an se-
i os des ta Casa, mas tam bém os da so ci e da de bra si le-
i ra. (Pal mas.)

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 110, DE 2003
(Mens gem nº 85/2003)

Cria a Car re i ra de Agen te Pe ni ten-
ciá rio Fe de ral no Qu a dro de Pes so al do
De par ta men to de Po lí cia Fe de ral e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

Au tor: Po der Exe cu ti vo
Re la tor: De pu ta do Asdrú bal Ben tes

I – Re la tó rio

A Me di da Pro vi só ria sob pa re cer, en ca mi nha-
da pela Men sa gem nº 85, de 2003, à qual se ane xou
a Expo si ção de Mo ti vos MJ Nº 51/2003, cria no âm -
bi to do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral car re i ra
des ti na da à cus tó dia de pre sos nas pe ni ten ciá ri as
fe de ra is, vi san do, na ex pres são da au to ri da de que
subs cre ve a EM, “re fre ar o ‘im pé rio’ de de lin qüen tes
que há mu i to ul tra pas sa ram os li mi tes do ab sur do,
che gan do ao cú mu lo de trans for mar uma ci da de in -
te i ra em re fém de atos ex tre ma men te re pug nan tes,
tais como o fe cha men to de ba ir ros por or dem de
tais in di ví du os”.

Re la ti va men te à car re i ra cri a da, a MP es ta be le ce:

a) o quan ti ta ti vo de car gos que a com põem
(art. 1º);

b) as atri bu i ções de seus ocu pan tes (art. 2º);

c) as con di ções de in gres so em seu âm bi to (art.
3º, ca put);

d) os re qui si tos de aces so aos car gos in clu í dos
na car re i ra (art. 3º, §§ 1º e 2º);

e) a re mu ne ra ção dos seus ocu pan tes (art. 4º);

f) a de ter mi na ção para que o Mi nis tro de Esta do
da Jus ti ça crie pro gra ma de ca pa ci ta ção para os ser -
vi do res que in gres sa rem na car re i ra (art. 5º);

g) a au to ri za ção para que se ad mi ta, em ca rá ter
tran si tó rio, ser vi do res re gi dos pela Lei nº 8.745, de 9

de de zem bro de 1993, que re gu la, na es fe ra da
União, a con tra ta ção por tem po de ter mi na do para
aten der à ne ces si da de tem po rá ria de ex cep ci o nal in -
te res se pú bli co (art. 6º);

h) a in di ca ção das ver bas or ça men tá ri as ap tas
a dar su por te às des pe sas de cor ren tes da me di da
(art. 7º).

Fo ram ofe re ci das as se guin tes emen das à pro -
po si ção sob cri vo:

a) do De pu ta do José Tho maz Nonô, a de nº 1,
que pre ten de co i bir o des vio de fun ção do pes so al da
car re i ra;

b) des se mes mo au tor, a de nº 2, que afe ta o art. 
2º, § 2º, da MP, no in tu i to de al te rar a re mis são con ti da
nes se dis po si ti vo;

c) ain da do no bre De pu ta do Nonô, a de nº 3,
que mo di fi ca a de no mi na ção da par ce la re mu ne ra tó-
ria pre vis ta no art. 4º da me di da;

d) do De pu ta do Aloy sio Nu nes Fer re i ra, a de nº
4, que pro mo ve al te ra ções na es tru tu ra de ven ci men-
tos do novo car go;

e) do De pu ta do José Tho maz Nonô, a de nº 5,
que atri bui ca rá ter per ma nen te ao pro gra ma de tre i-
na men to co gi ta do pelo art. 5º da me di da;

f) do De pu ta do Gon za ga Pa tri o ta, a de nº 6, que
per mi te a ce le bra ção de con tra tos ad mi nis tra ti vos vol -
ta dos à re a li za ção dos pro gra mas de tre i na men to ins -
ti tu í dos pelo art. 5º do di plo ma sob pa re cer;

g) do De pu ta do Edu ar do Cu nha, a de nº 7, que
fixa em doze me ses, no má xi mo, a du ra ção dos con -
tra tos tem po rá ri os des ti na dos à exe cu ção das atri bu i-
ções im pu ta das ao novo car go;

h) do De pu ta do Ge ral do Tha deu, a de nº 8, com
ob je ti vo se me lhan te ao da de nº 7, mas com ain da
mais ri gor;

i) do De pu ta do Edu ar do Cu nha, a de nº 9, que
bus ca de fi nir o lo cal em que se si tu a rão os con tra ta-
dos tem po ra ri a men te na ta be la de ven ci men tos bá si-
cos pre vis ta para o car go cri a do na MP;

j) do De pu ta do Pa u lo Rat tes, a de nº 10, que
pre ten de si tu ar no Esta do do Rio de Ja ne i ro “pelo me -
nos 50%” das pes so as que se rão no me a das para os
no vos car gos.

Cons ti tu í da Co mis são Mis ta para de li be rar so -
bre a me di da, es go tou-se o res pec ti vo pra zo sem
ma ni fes ta ção do co le gi a do, daí a ne ces si da de de
subs ti tui-Ia por meio do pre sen te pa re cer.
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Exa mi na dos, des tar te, o con te ú do da ma té ria e
as con di ções em que tra mi ta, pas sa-se a exa mi nar os 
as pec tos de ad mis si bi li da de per ti nen tes à MP, bem
como seu mé ri to.

II – Voto do Re la tor

A me di da aten de aos pres su pos tos cons ti tu ci o-
na is para sua apre ci a ção pelo Con gres so Na ci o nal,
ten do em vis ta que se tra ta de ma té ria ur gen te e re le-
van te, ao mes mo tem po em que não rom pe ne nhum
pre ce i to da Lei Ma i or e se mos tra fi nan ce i ra men te ade -
qua da. O mes mo se ve ri fi ca em re la ção às emen das,
com ex ce ção das de nºs 4 e 9, que de vem ter sua tra -
mi ta ção in ter rom pi da, por que au men tam as des pe sas
re a li za das pela im ple men ta ção do pro je to, re sul ta do
que não se co a du na nem com o bom sen so nem com a 
ló gi ca que vem pa u tan do a ação do atu al go ver no.

Qu an to ao mé ri to, a re la to ria aco lhe, em li nhas
ge ra is, o tex to edi ta do pelo Se nhor Pre si den te da Re -
pú bli ca, pro mo ven do, con tu do, no pro je to de lei de
con ver são em ane xo, os se guin tes re pa ros:

a) não há jus ti fi ca ti va vá li da para que os agen tes
pe ni ten ciá ri os se si tu em nos qua dros do De par ta-
men to de Po li cia Fe de ral, na me di da em que se cons -
ta ta a exis tên cia de ór gão do Mi nis té rio da Jus ti ça es -
pe ci a li za do no as sun to, daí a ne ces si da de de trans fe-
rir para o âm bi to do Mi nis té rio o con tin gen te de pes -
so al co gi ta do na me di da;

b) é in dis pen sá vel a re mo de la gem das atri bu i-
ções do car go cri a do, no in tu i to de evi tar que se de i xe
a ad mi nis tra ção res pon sá vel en ve re dar pelo ca mi nho
do des vio de fun ção;

c) não há ra zão ló gi ca para pre ser var o § 2º do
art. 3º, que, por ser con fli tan te com o pa rá gra fo an te ri-
or, res tou su pri mi do no pro je to de lei de con ver são,
ten do em vis ta a pre fe rên cia da re la to ria pela pri me i ra
das duas nor mas con fli tan tes;

d) é ne ces sá rio con fe rir à gra ti fi ca ção pre vis ta
no art. 4º de no mi na ção ade qua da ao car go a que se
des ti na;

e) não há ra zão para de fi nir, em sede le gal, a
dis tri bu i ção das atri bu i ções na mon ta gem de pro gra-
mas es pe cí fi cos de tre i na men to;

f) é de todo in con ve ni en te a per mis são de con -
tra ta ção tem po rá ria para o de sem pe nho de ati vi da-
des com in te res se tão es tra té gi co quan to o que ca-
rac te ri za a me di da sob pa re cer.

Por es ses mo ti vos, vota-se pela ad mis si bi li da de
da me di da sob pa re cer, e, no mé ri to, por sua apro va-
ção, nos ter mos do pro je to de lei de con ver são em
ane xo, pela inad mis si bi li da de das emen das de nºs 4 e 

9 e pela re je i ção das de ma is emen das apre sen ta das
à ma té ria.

Sala da Co mis são, 7 de maio de 2003. – De pu-
ta do Asdru bal Ben tes, Re la tor.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 14, DE 2003

Cria a Car re i ra de Agen te Pe ni ten-
ciá rio Fe de ral no Qu a dro de Pes so al do
Mi nis té rio da Jus ti ça e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica cri a da no Qu a dro de Pes so al do Mi -

nis té rio da Jus ti ça a Car re i ra de Agen te Pe ni ten ciá rio
Fe de ral, com pos ta por qui nhen tos car gos efe ti vos de
Agen te Pe ni ten ciá rio Fe de ral.

Art. 2º Com pe te aos ocu pan tes do car go de
Agen te Pe ni ten ciá rio Fe de ral o exer cí cio das ati vi da-
des de aten di men to, vi gi lân cia, cus tó dia, guar da, as -
sis tên cia e ori en ta ção de pes so as re co lhi das aos es -
ta be le ci men tos pe na is fe de ra is e às de pen dên ci as do 
De par ta men to de Po lí cia Fe de ral.

Art. 3º O in gres so na Car re i ra de Agen te Pe ni-
ten ciá rio Fe de ral dar-se-á na clas se ini ci al, me di an te
apro va ção em con cur so pú bli co es pe cí fi co de pro vas,
exi gin do-se cer ti fi ca do de con clu são de en si no mé dio
para aces so ao car go efe ti vo que in te gra.

Art. 4º A re mu ne ra ção do car go de Agen te Pe ni-
ten ciá rio Fe de ral é com pos ta pelo ven ci men to bá si co
cons tan te do Ane xo, pela gra ti fi ca ção de ati vi da de de
que tra ta o art. 3º da Lei De le ga da nº 13, de 27 de
agos to de 1992, e por e gra ti fi ca ções de qual va lor às
re fe ri das no art. 4º da Lei nº 9.266, de 15 de mar ço de
1996, acres ci da da Inde ni za ção de Ha bi li ta ção de
Cus tó dia Pri si o nal, cal cu la da nos ter mos do in ci so II
do art. 5º da que la lei, e de gra ti fi ca ção de ati vi da de de
cus tó dia pri si o nal, no per cen tu al de du zen tos por cen -
to, in ci den te so bre o ven ci men to bá si co do ser vi dor.

Pa rá gra fo úni co. O ven ci men to bá si co do car go
de Agen te Pe ni ten ciá rio Fe de ral será re vis to nas
mes mas da tas e nos mes mo per cen tu a is apli ca dos
aos de ma is ser vi do res pú bli cos ci vis da União, a par -
tir de 1º de ja ne i ro de 2003.

Art. 5º O Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça es ta be le-
ce rá pro gra ma de ca pa ci ta ção para os ser vi do res
ocu pan tes do car go de Agen te Pe ni ten ciá rio Fe de ral.

Art. 6º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Sala das Ses sões, 7 de maio de 2003. – De pu ta-
do Asdru bal Ben tes, Re la tor.
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ATO DO PRESIDENTE DA MESA 
DO CONGRESSO NACIONAL

O Pre si den te da Mesa do Con gres so Na ci o nal,
cum prin do o que dis põe o § 1º, do art. 10 da Re so lu ção
nº 1, de 2002-CN, faz sa ber que, nos ter mos do § 7º, do
art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada
pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001, a Me di da
Pro vi só ria nº 110, de 14 de mar ço de 2003, que “Cria a
Car re i ra de Agen te Pe ni ten ciá rio Fe de ral no Qu a dro de
Pes so al do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral e dá ou-
tras pro vi dên ci as”, terá sua vi gên cia pror ro ga da pelo
pe río do de ses sen ta dias, a par tir de 16 de maio de
2003, ten do em vis ta que sua vo ta ção não foi en cer ra da
nas duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal.

Con gres so Na ci o nal, 12 de maio de 2003. –
Se na dor José Sar ney, Pre si den te da Mesa do Con -
gres so Na ci o nal

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI DELEGADA Nº 13,
DE 27 DE AGOSTO DE 1992.

Insti tui Gra ti fi ca ções de Ati vi da de
para os ser vi do res ci vis do Po der Exe cu-
ti vo, revê van ta gens e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

....................................................................................
Art. 3º A Gra ti fi ca ção de Ope ra ções Espe ci a is,

de vi da aos ser vi do res das car re i ras de Po lí cia Fe de-
ral, de Po lí cia Ci vil do Dis tri to Fe de ral e dos ex tin tos
Ter ri tó ri os e da Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral, no per cen-
tu al de 90%, nos ter mos das Leis nº 8.168 de 16 de ja -
ne i ro de 1991, 8.216 de 13 de agos to de 1991, e
8.270 de 17 de de zem bro de 1991, fica trans for ma da
em Gra ti fi ca ção de Ati vi da de, com per cen tu al ele va do
para até 160%, sen do 120% pa gos a par tir de 1º de
agos to de 1992, e o res tan te a par tir de 1º de no vem-
bro de 1992.
....................................................................................

LEI Nº 9.266, DE 15 DE MARCO DE 1996

Re or ga ni za as clas ses da Car re i ra
Po li ci al Fe de ral, fixa a re mu ne ra ção dos
car gos que as in te gram e dá ou tras pro-
vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 4º A re mu ne ra ção dos car gos da Car re i ra

Po li ci al Fe de ral cons ti tui-se de ven ci men to bá si co,
gra ti fi ca ção de Ati vi da de Po li ci al Fe de ral no per cen tu-
al de du zen tos por cen to, Gra ti fi ca ção de Com pen sa-

ção Orgâ ni ca no per cen tu al de du zen tos por cen to,
Gra ti fi ca ção de Ati vi da de de Ris co no per cen tu al de
du zen tos por cen to e ou tras van ta gens de ca rá ter
pes so al de fi ni das em lei.

Pa rá gra fo úni co. As Gra ti fi ca ções a que alu de
este ar ti go, bem como a Inde ni za ção de Ha bi li ta ção
Po li ci al Fe de ral ins ti tu í da pelo De cre to-Lei nº 2.251,
de 26 de fe ve re i ro de 1985, e a Gra ti fi ca ção de Ati vi-
da de de que tra ta o art. 3º da Lei De le ga da nº 13, de
27 de agos to de 1992, que in te gram, igual men te, a re -
mu ne ra ção dos car gos da Car re i ra Po li ci al Fe de ral:

I – se rão cal cu la das so bre o ven ci men to bá si co
do car go do ser vi dor; e

II – não se in cor po ram ao ven ci men to, nem se -
rão com pu ta das ou acu mu la das para fins de con ces-
são de acrés ci mos ul te ri o res, sob o mes mo tí tu lo ou
idên ti co fun da men to.

Art. 5º A Inde ni za ção de Ha bi li ta ção Po li ci al Fe -
de ral pas sa a ser cal cu la da, na Car re i ra de que tra ta
esta lei, nos per cen tu a is de:
....................................................................................

II – dez por cen to para os car gos de Escri vão de
Po lí cia Fe de ral, Agen te de Po lí cia Fe de ral e Pa pi los-
co pis ta Po li ci al Fe de ral.
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 111, DE 2003

Cria a Se cre ta ria Espe ci al de Po lí ti-
cas de Pro mo ção da Igual da de Ra ci al, da 
Pre si dên cia da Re pú bli ca, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica cri a da, como ór gão de as ses so ra-

men to ime di a to do Pre si den te da Re pú bli ca, a Se cre-
ta ria Espe ci al de Po lí ti cas de Pro mo ção da Igual da de
Ra ci al.

Art. 2º À Se cre ta ria Espe ci al de Po lí ti cas de Pro -
mo ção da Igual da de Ra ci al com pe te as ses so rar di re-
ta e ime di a ta men te o Pre si den te da Re pú bli ca na for -
mu la ção, co or de na ção e ar ti cu la ção de po lí ti cas e di -
re tri zes para a pro mo ção da igual da de ra ci al; na for -
mu la ção, co or de na ção e ava li a ção das po lí ti cas pú bli-
cas afir ma ti vas de pro mo ção da igual da de e da pro te-
ção dos di re i tos de in di ví du os e gru pos ra ci a is e ét ni-
cos, com ên fa se na po pu la ção ne gra, afe ta dos por
dis cri mi na ção ra ci al e de ma is for mas de in to le rân cia;
na ar ti cu la ção, pro mo ção e acom pa nha men to da exe -
cu ção dos pro gra mas de co o pe ra ção com or ga nis-
mos na ci o na is e in ter na ci o na is, pú bli cos e pri va dos,
vol ta dos à im ple men ta ção da pro mo ção da igual da de
ra ci al; na for mu la ção, co or de na ção e acom pa nha-
men to das po lí ti cas trans ver sa is de go ver no para a
pro mo ção da igual da de ra ci al; no pla ne ja men to, co or-
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de na ção da exe cu ção e ava li a ção do Pro gra ma Na ci-
o nal de Ações Afir ma ti vas; e na pro mo ção do acom -
pa nha men to da im ple men ta ção de le gis la ção de
ação afir ma ti va e de fi ni ção de ações pú bli cas que vi -
sem ao cum pri men to dos acor dos, con ven ções e ou -
tros ins tru men tos con gê ne res as si na dos pelo Bra sil,
nos as pec tos re la ti vos à pro mo ção da igual da de e de
com ba te à dis cri mi na ção ra ci al ou ét ni ca, ten do como 
es tru tu ra bá si ca o Con se lho Na ci o nal de Pro mo ção
da Igual da de Ra ci al – CNPIR, o Ga bi ne te e até três
Sub se cre ta ri as.

Art. 3º O CNPIR será pre si di do pelo ti tu lar da
Se cre ta ria Espe ci al de Po lí ti cas de Pro mo ção da
Igual da de Ra ci al, da Pre si dên cia da Re pú bli ca, e terá 
sua com po si ção, com pe tên ci as e fun ci o na men to es -
ta be le ci dos em ato do Po der Exe cu ti vo, a ser edi ta do
até 31 de agos to de 2003.

Pa rá gra fo úni co. A Se cre ta ria Espe ci al de Po lí ti-
cas de Pro mo ção da Igual da de Ra ci al, da Pre si dên-
cia da Re pú bli ca, cons ti tu i rá, no pra zo de no ven ta
dias, con ta do da pu bli ca ção des ta Lei, gru po de tra -
ba lho in te gra do por re pre sen tan tes da Se cre ta ria
Espe ci al e da so ci e da de ci vil, para ela bo rar pro pos ta
de re gu la men ta ção do CNPIR, a ser sub me ti da ao
Pre si den te da Re pú bli ca.

Art. 4º Fi cam cri a dos, na Se cre ta ria Espe ci al de
Po lí ti cas de Pro mo ção da Igual da de Ra ci al, da Pre si-
dên cia da Re pú bli ca, um car go de na tu re za es pe ci al
de Se cre tá rio Espe ci al de Po lí ti cas de Pro mo ção da
Igual da de Ra ci al e um car go de Se cre tá rio-Adjun to,
có di go DAS 101.6.

Pa rá gra fo úni co. O car go de na tu re za es pe ci al
re fe ri do no ca put terá prer ro ga ti vas, ga ran ti as, van ta-
gens e di re i tos equi va len tes ao de Mi nis tro de Esta do
e a re mu ne ra ção de R$8.280,00 (oito mil, du zen tos e
oi ten ta re a is).

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

MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL
Nº 111, DE 2003

Cria a Se cre ta ria Espe ci al de Po lí ti-
cas de Pro mo ção da Igual da de Ra ci al da
Pre si dên cia da Re pú bli ca , e dá ou tras
pro vi dên ci as. Pen den te de pa re cer da
Co mis são Mis ta.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i-
ção que lhe con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção, ado ta a
se guin te Me di da Pro vi só ria, com for ça de lei:

Art. 1º Fica cri a da, como ór gão de as ses so ra-
men to ime di a to ao Pre si den te da Re pú bli ca, a Se cre-
ta ria Espe ci al de Po lí ti cas de Pro mo ção da Igual da de
Ra ci al.

Art. 2º À Se cre ta ria Espe ci al de Po lí ti cas de Pro -
mo ção da Igual da de Ra ci al com pe te as ses so rar di re-
ta e ime di a ta men te o Pre si den te da Re pú bli ca na for -
mu la ção, co or de na ção e ar ti cu la ção de po lí ti cas e di -
re tri zes para a pro mo ção da igual da de ra ci al, na for -
mu la ção, co or de na ção e ava li a ção das po lí ti cas pú bli-
cas afir ma ti vas de pro mo ção da igual da de e da pro te-
ção dos di re i tos de in di ví du os e gru pos ra ci a is e ét ni-
cos, com ên fa se na po pu la ção ne gra, afe ta dos por
dis cri mi na ção ra ci al e de ma is for mas de in to le rân cia,
na ar ti cu la ção, pro mo ção e acom pa nha men to da exe -
cu ção dos pro gra mas de co o pe ra ção com or ga nis-
mos na ci o na is e in ter na ci o na is, pú bli cos e pri va dos,
vol ta dos à im ple men ta ção da pro mo ção da igual da de
ra ci al, na for mu la ção, co or de na ção e acom pa nha-
men to das po lí ti cas trans ver sa is de go ver no para a
pro mo ção da igual da de ra ci al, no pla ne ja men to, co or-
de na ção da exe cu ção e ava li a ção do Pro gra ma Na ci-
o nal de Ações Afir ma ti vas e na pro mo ção do acom pa-
nha men to da im ple men ta ção de le gis la ção de ação
afir ma ti va e de fi ni ção de ações pú bli cas que vi sem o
cum pri men to dos acor dos, con ven ções e ou tros ins -
tru men tos con gê ne res as si na dos pelo Bra sil, nos as -
pec tos re la ti vos à pro mo ção da igual da de e de com -
ba te à dis cri mi na ção ra ci al ou ét ni ca, ten do como es -
tru tu ra bá si ca o Con se lho Na ci o nal de Pro mo ção da
Igual da de Ra ci al – CNPIR, o Ga bi ne te e até três Sub -
se cre ta ri as.

Art. 3º O CNPIR será pre si di do pelo ti tu lar da
Se cre ta ria Espe ci al de Po lí ti cas de Pro mo ção da
Igual da de Ra ci al, da Pre si dên cia da Re pú bli ca, e terá 
a sua com po si ção, com pe tên ci as e fun ci o na men to
es ta be le ci dos em ato do Po der Exe cu ti vo, a ser edi ta-
do até 31 de agos to de 2003.

Pa rá gra fo úni co. A Se cre ta ria Espe ci al de Po lí ti-
cas de Pro mo ção da Igual da de Ra ci al, da Pre si dên-
cia da Re pú bli ca, cons ti tu i rá, no pra zo de no ven ta
dias, con ta do da pu bli ca ção des ta Me di da Pro vi só ria,
gru po de tra ba lho in te gra do por re pre sen tan tes da
Se cre ta ria Espe ci al e da so ci e da de ci vil, para ela bo-
rar pro pos ta de re gu la men ta ção do CNPIR, a ser sub -
me ti da ao Pre si den te da Re pú bli ca.

Art. 4º Fi cam cri a dos, na Se cre ta ria Espe ci al de
Po lí ti cas de Pro mo ção da Igual da de Ra ci al, da Pre si-
dên cia da Re pú bli ca, um car go de na tu re za es pe ci al
de Se cre tá rio Espe ci al de Po lí ti cas de Pro mo ção da
Igual da de Ra ci al e um car go de Se cre tá rio-Adjun to,
có di go DAS 101.6.

Pa rá gra fo úni co. O car go de na tu re za es pe ci al
re fe ri do no ca put terá prer ro ga ti vas, ga ran ti as, van ta-
gens e di re i tos equi va len tes ao de Mi nis tro de Esta do
e a re mu ne ra ção de R$8.280,00 (Oito mil, du zen tos e
oi ten ta re a is).
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Art. 5º Esta me di da pro vi só ria en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 21 de mar ço de 2003; 182º da Inde pen-
dên cia e 115º da Re pú bli ca. – Luís Iná cio Lula da
Sil va.

MENSAGEM Nº 89, DE 2003

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce lên ci-
as o tex to da Me di da Pro vi só ria nº 111, de 21 de mar -
ço de 2003, que “Cria a Se cre ta ria Espe ci al de Po lí ti-
cas de Pro mo ção da Igual da de Ra ci al, da Pre si dên-
cia da Re pú bli ca, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Bra sí lia, 21 de mar ço de 2003. – Luís Iná cio
Lula da Sil va.

E.M.I Nº 18 – C.CI VIL/MPO

Em, 20 de mar ço de 2003

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

ção de Vos sa Exce lên cia pro pos ta de edi ção de me di da
pro vi só ria que dis põe so bre a cri a ção da Se cre ta ria
Espe ci al de Po lí ti cas de Pro mo ção da Igual da de Ra ci al
na es tru tu ra da Pre si dên cia da Re pú bli ca.

O De cre to de 10 de mar ço de 2003 ins ti tu iu gru-
po de tra ba lho in ter mi nis te ri al para ela bo ra ção de
pro pos ta para cri a ção da men ci o na da Se cre ta ria,
cujo re sul ta do fi nal se tra duz no pre sen te pro je to.

A pro pos ta re ve la pre o cu pa ção que deve ser de
toda a so ci e da de bra si le i ra, qual seja a de ins ti tu ir po -
lí ti cas para as se gu rar a pre sen ça dos seg men tos po -
pu la ci o na is mar gi na li za dos em se to res vi ta is à sua
pro mo ção so ci al.

A cri a ção de uma Se cre ta ria Espe ci al vol ta da
úni ca e ex clu si va men te para tra tar da te má ti ca da
pro mo ção da igual da de ra ci al ob je ti va cen tra li zar e
co or de nar to das as po lí ti cas do Go ver no Fe de ral re la-
ci o na das com o tema bus can do con cre ti zar um dos
ob je ti vos fun da men ta is da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil, elen ca do no in ci so IV do art. 3º da Cons ti tu i ção
Fe de ral de 1988, no sen ti do de pro mo ver o bem de to -
dos, sem pre con ce i to de ori gem, raça, sexo, cor, ida -
de e qua is quer ou tras for mas de dis cri mi na ção.

Res sal te-se, aliás, a fa mi li a ri da de da or dem
cons ti tu ci o nal vi gen te com o ins ti tu to da ação afir ma-
ti va, vol ta da a be ne fi ci ar os seg men tos po pu la ci o na is
his to ri ca men te dis cri mi na dos. A com pro va ção dis so é 
a pro te ção do mer ca do de tra ba lho da mu lher, me di-
an te in cen ti vos es pe cí fi cos, con for me dis pos to no in -
ci so XX do art. 7º da Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988.

A Se cre ta ria Espe ci al terá como uma de suas
te má ti cas as ações afir ma ti vas de in clu são ra ci al.

Além da base cons ti tu ci o nal que re ce bem, as ações
afir ma ti vas são pre vis tas ex pres sa men te em vá ri os
tra ta dos in ter na ci o na is de di re i tos hu ma nos as si na-
dos pelo Bra sil. Entre eles, me re ce des ta que a Con-
ven ção Inter na ci o nal so bre to das as For mas de Dis -
cri mi na ção Ra ci al, ra ti fi ca da em 1968, que as sim dis -
põe, no item I do seu art. 2º:

“1) Os Esta dos-Par tes con de nam a
dis cri mi na ção ra ci al e com pro me tem-se a
ado tar, por to dos os me i os apro pri a das, e
sem tar dar, uma po lí ti ca de eli mi na ção da
dis cri mi na ção ra ci al em to das as suas for-
mas e de pro mo ção de en ten di men to en tre
to das as ra ças (...).“

Ne ces sá rio se faz, por tan to, a cri a ção de um ór -
gão para aten der aos an se i os de uma enor me par ce-
la da po pu la ção bra si le i ra afe ta da pela dis cri mi na ção
ra ci al e de ma is for mas de in to le rân cia.

Para aten der seus ob je tos, que não são pou cos e
nem fá ce is, a Se cre ta ria Espe ci al terá como es tru tu ra
bá si ca o Con se lho Na ci o nal de Pro mo ção da Igual da de
Ra ci al, o Ga bi ne te e até três Sub se cre ta ri as.

Por fim, nun ca é de ma is res sal tar que o com ba-
te ao ra cis mo e a to das as de ma is for mas de in to le-
rân cia de vem ser fe i tos por to dos, ten do-se a cons-
ciên cia de que a ver da de i ra in clu são só ocor re rá
quan do a igual da de en tre to dos for efe ti va, e não ape -
nas for mal.

Evi den ci am-se, as sim, a re le vân cia e a ur gên cia
le gi ti ma do ras à edi ção de me di da pro vi só ria.

Essas, Se nhor Pre si den te, são as ra zões que jus-
ti fi cam o pro je to de me di da pro vi só ria que ora sub me te-
mos à ele va da con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia.

Res pe i to sa men te, – Gu i do Man te ga, Mi nis tro
de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, –
José Dir ceu de Oli ve i ra e Sil va, Mi nis tro de Esta do
Che fe da Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca.

PS-GSE Nº 379

Bra sí lia, 15 de maio de 2003

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser sub -

me ti da à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, a in clu sa
Me di da Pro vi só ria nº 111, de 2003, do Po der Exe cu ti vo,
que “Cria a Se cre ta ria Espe ci al de Po lí ti cas de Pro mo-
ção da Igual da de Ra ci al, da Pre si dên cia da Re pú bli ca,
e dá ou tras pro vi dên ci as”, con for me o dis pos to no art.
62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2002.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Pri me i ro-Se cre tá rio.

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  20 11901    473ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



11902 Terça-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL474     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  20 11903    475ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



NOTA TÉCNICA Nº 31/2003

Em 25 de mar ço de 2003

Assun to: Sub sí di os à apre ci a ção da Me di da Pro vi-
só ria nº 111, de 21 de mar ço de 2003, quan to à
ade qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra.
Inte res sa da: Co mis são Mis ta do Con gres so Na ci o-
nal.

I – Intro du ção

Esta Nota Téc ni ca tem por fi na li da de for ne cer
sub sí di os para a apre ci a ção da Me di da Pro vi só ria nº
111, de 21 de mar ço de 2003, nos ter mos do que dis -
põe o art. 19 da Re so lu ção nº 1, de 2002-CN, no que
con cer ne à ade qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra. A
Me di da Pro vi só ria em exa me “Cria a Se cre ta ria Espe -
ci al de Po lí ti cas de Pro mo ção da Igual da de Ra ci al, da 
Pre si dên cia da Re pú bli ca, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

II – Sín te se da Me di da Pro vi só ria

A Me di da Pro vi só ria em apre ço tra ta da cri a ção,
na es tru tu ra or gâ ni ca da Pre si dên cia da Re pú bli ca,
da Se cre ta ria Espe ci al de Po lí ti cas de Pro mo ção da
Igual da de Ra ci al. O ór gão visa à pro mo ção de po lí ti-
cas pú bli cas de in cen ti vo à igual da de e pro te ção dos
di re i tos de in di ví du os e gru pos ra ci a is e ét ni cos, com
ên fa se na po pu la ção ne gra.

A Se cre ta ria tem como es tru tu ra bá si ca o Con -
se lho Na ci o nal de Pro mo ção da Igual da de Ra ci al – 
CNPIR, o Ga bi ne te e até três Sub se cre ta ri as (art. 20,
in fine). A Me di da Pro vi só ria cri ou, em seu art. 40,
dois car gos, um de na tu re za es pe ci al de Se cre tá rio,
com prer ro ga ti vas, ga ran ti as, van ta gens e di re i tos
equi va len tes ao de Mi nis tro de Esta do, e um de Se -
cre tá rio-Adjun to.

III – Sub sí di os acer ca da Ade qua ção
Fi nan ce i ra e Orça men tá ria

O exa me da com pa ti bi li da de e ade qua ção or ça-
men tá ria das Me di das Pro vi só ri as, con so an te o dis-
pos to no art. 5º, § 1º, da Re so lu ção nº 1, de 2002-CN,
“abran ge a aná li se da re per cus são so bre a re ce i ta ou
a des pe sa pú bli ca da União e da im pli ca ção quan to
ao aten di men to das nor mas or ça men tá ri as e fi nan ce-
i ras vi gen tes, em es pe ci al a con for mi da de com a Lei
Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000, a Lei do
Pla no Plu ri a nu al, a Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as e
a Lei Orça men tá ria da União”.

No pla no cons ti tu ci o nal, em ha ven do a cri a ção
de car gos, a Me di da Pro vi só ria deve aten der às pres -
cri ções do art. 169, § 1º, I e II. O in ci so I de ter mi na a
obri ga to ri e da de da exis tên cia de do ta ção or ça men tá-
ria pré via para aten der às pro je ções de des pe sa de

pes so al e aos acrés ci mos dela de cor ren tes. Já o in ci-
so II es ta be le ce a ne ces si da de de au to ri za ção pré via
na Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as.

Nes se ho ri zon te, o art. 77 da Lei nº 10.524/02,
LDO para 2003, es ti pu la as con di ções para a cri a ção
de car gos no âm bi to do Go ver no Fe de ral:

“Art. 77. Para fins de aten di men to ao
dis pos to no art. 169, § 1º, II, da Cons ti tu i ção,
aten di do o in ci so I do mes mo dis po si ti vo, fi-
cam au to ri za das as con ces sões de qua is quer
van ta gens, au men tos de re mu ne ra ção, cri a-
ção de car gos, em pre gos e fun ções, al te ra-
ções de es tru tu ra de car re i ras, bem como ad -
mis sões ou con tra ta ções de pes so al a qual-
quer tí tu lo, em es pe ci al do pes so al das Insti tu-
i ções Fe de ra is de Ensi no, cons tan tes de ane -
xo es pe cí fi co da lei or ça men tá ria, ob ser va do
o dis pos to no art. 71 da Lei Com ple men tar nº
101, de 2000.” (Gri fos acres ci dos.)

Em cum pri men to a esse man da men to, in te gra a
Lei nº 10.640/2003, Lei Orça men tá ria Anu al para
2003, o “Qu a dro VI – Au to ri za ções para Au men tos
com Pes so al Con for me art. 169, § lº, II, da Cons ti tu i-
ção”. O re fe ri do Qu a dro es ta be le ce o li mi te de
R$772,7 mi lhões para o au men to de des pe sas com
pes so al no âm bi to do Po der Exe cu ti vo em 2003. Tam-
bém está pre vis ta a cri a ção de 98.000 car gos e em -
pre gos pú bli cos.

Não há, con tu do, tan to no tex to da Me di da Pro -
vi só ria como na Expo si ção de Mo ti vos Inter mi nis te ri al
nº 18-CCIVIL/MPO, que acom pa nha o tex to nor ma ti-
vo, ele men tos que per mi tam afe rir o cum pri men to das 
dis po si ções do art. 169, § lº, I e II, da Lei Ma i or. Não
obs tan te os quan ti ta ti vos as so ci a dos à Me di da Pro vi-
só ria se jam re du zi dos em re la ção àque les cons tan tes
do Qu a dro VI (no que ati ne a nú me ro de car gos cri a-
dos e efe i tos fi nan ce i ros de les de cor ren tes), a au sên-
cia de re fe rên cia quan to à con for mi da de das no vas
des pe sas aos nú me ros do Qu a dro VI da Lei Orça-
men tá ria di fi cul ta con clu ir-se pela ade qua ção da Me -
di da Pro vi só ria.

No que con cer ne à com pa ti bi li da de com a Lei
de Res pon sa bi li da de Fis cal – LRF, im por ta res sal tar
que nem a Expo si ção de Mo ti vos da Me di da Pro vi só-
ria em aná li se nem a Men sa gem que a en ca mi nhou
ao Con gres so ins tru em so bre a es ti ma ti va do im pac to
or ça men tá rio-fi nan ce i ro no exer cí cio fi nan ce i ro da
en tra da em vi gor da me di da, bem como nos dois
exer cí ci os sub se qüen tes. Além dis so, não é de mons-
tra da a ori gem de re cur sos para o cus te io da des pe-
sa. Essas in for ma ções são exi gi das em fun ção dos
arts. 16 e 17 da Lei Com ple men tar nº 101, de 2000 –
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.
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Vale ain da men ci o nar que o Po der Exe cu ti vo en -
con tra-se mu i to aba i xo dos li mi tes para a des pe sa de
pes so al es ta be le ci dos nos arts. 20 e 71 da LRF, li mi-
tes es ses es ti pu la dos a par tir da pre vi são do ca put do 
art. 169 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Pelo ex pos to, con clui-se que a Me di da Pro vi só-
ria nº 111, de 2003, sua Men sa gem e Expo si ção de
Mo ti vos não tra zem ele men tos que per mi tam con clu ir
por sua ade qua ção às dis po si ções cons ti tu ci o na is so -
bre des pe sa de pes so al, bem as sim aos pre ce i tos da
LDO/2003 e LOA/2003. Além dis so, in for ma ções exi -
gí ve is pela LRF são omi ti das na do cu men ta ção en ca-
mi nha da ao Con gres so Na ci o nal. Nes se sen ti do, o
exa me da ade qua ção fi nan ce i ro-or ça men tá ria fica
pre ju di ca do en quan to no vas in for ma ções não fo rem
pres ta das pelo Po der Exe cu ti vo. – Edu ar do Andres
Fer re i ra Ro dri guez, Con sul tor de Orça men tos.

PARECER SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 111, DE 2003, OFERECIDO EM

SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA NO
PLENÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB – BA. Para
emi tir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, no bres De pu ta dos, fui en car re ga do pelo meu par -
ti do de ofe re cer pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 111,
de 21 de mar ço de 2003, que cria a Se cre ta ria Espe -
ci al de Po lí ti cas de Pro mo ção da Igual da de Ra ci al da
Pre si dên cia da Re pú bli ca, e dá ou tras pro vi dên ci as,
ta re fa que re ce bi com mu i ta hon ra.

Hoje pela ma nhã, Sr. Pre si den te, em ses são so -
le ne, ti ve mos a opor tu ni da de de tra tar da ques tão da
igual da de ra ci al como ab so lu ta men te ne ces sá ria
para a su pe ra ção da in jus ta e per ver sa dis cri mi na ção
que ain da per du ra em nos so País.

A me di da pro vi só ria sob exa me sa tis faz os pres -
su pos tos de re le vân cia e ur gên cia, es tan do em con -
for mi da de com as dis po si ções per ti nen tes da Cons ti-
tu i ção Fe de ral.

Não se ve ri fi ca, ou tros sim, ne nhum ví cio de
com pe tên cia ou ini ci a ti va, en con tran do-se de acor do
com o es ta be le ci do nos arts. 48 e 61 da Cons ti tu i ção.

Qu an to à ju ri di ci da de, cons ta ta-se que não há
im pe di men to de hi e rar quia le gal para sua edi ção.

Assim, so mos pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci-
da de e boa téc ni ca le gis la ti va da me di da pro vi só ria
em aná li se.

É o re la tó rio.
No mé ri to, Sr. Pre si den te, de se ja mos des ta car

que a cri a ção da Se cre ta ria Espe ci al de Po lí ti cas de
Pro mo ção da Igual da de Ra ci al é uma de mons tra ção
de com pro mis so do Go ver no bra si le i ro com a de li be-
ra ção e com o Pla no de Ação da III Con fe rên cia Mun -
di al con tra o Ra cis mo, a Dis cri mi na ção Ra ci al, a Xe -
no fo bia e For mas Co ne xas de Into le rân cia, re a li za da

em 2001 em Dur ban, na Áfri ca do Sul, que ins tou os
Esta dos que se be ne fi ci a ram do co lo ni a lis mo, da es -
cra vi dão e do apart he id a des pen de rem es for ços no
sen ti do de de sen vol ver me di das con cre tas que cor ri-
jam as de si gual da des en fren ta das pe las no vas ge ra-
ções de afri ca nos e afro-des cen den tes, bem como
ou tros ins tru men tos in ter na ci o na is dos qua is o Bra sil
é sig na tá rio.

O Bra sil, País de di men sões con ti nen ta is de
mais de 170 mi lhões de ha bi tan tes, tem sua his tó ria
mar ca da pelo ra cis mo, pelo pre con ce i to, pela dis cri-
mi na ção ra ci al e pela in to le rân cia que di vi dem o povo
e tor nam in con clu so o pro je to de na ção ba se a da na
igual da de e na de mo cra cia.

Embo ra a Cons ti tu i ção Fe de ral es ta be le ça que
a prá ti ca do ra cis mo é cri me ina fi an çá vel, há que se
ter ins tân ci as ca pa zes de de sen vol ver po lí ti cas con -
cre tas que le vem a so ci e da de a su pe rar tal prá ti ca. A
Se cre ta ria, sem dú vi da, tem im por tan te pa pel a de-
sem pe nhar na cons tru ção de um país que con ci lie
sua na tu re za ra ci al men te di ver sa e rica.

É por par ti lhar des se ob je ti vo, Sr. Pre si den te,
que con cluo o pa re cer em fa vor da cri a ção da Se cre-
ta ria Espe ci al de Po lí ti cas de Pro mo ção da Igual da de
Ra ci al.

Nes se sen ti do, vo ta mos pela apro va ção da Me -
di da Pro vi só ria nº 111, de 2003, e pela re je i ção da
Emen da nº 1, por en ten der que a me lhor so lu ção é a
en con tra da pelo tex to ori gi nal da me di da pro vi só ria,
que ob ser va o dis pos to no art. 88, in ci so VI, da Cons -
ti tu i ção Fe de ral.

É o pa re cer, Sr. Pre si den te.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA:

PARECER Nº  , DE 2003

Em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta,
so bre a Me di da Pro vi só ria nº 111, de 21
de mar ço de 2003, que“cria a Se cre ta ria
Espe ci al de Po lí ti cas de Pro mo ção da
Igual da de Ra ci al da Pre si dên cia da Re pú-
bli ca, e dá ou tras pro vi den ci as.”

I  – Re la tó rio

A Me di da Pro vi só ria nº 111, de 21 de mar ço de
2003, cria a Se cre ta ria Espe ci al de Po lí ti cas de Pro -
mo ção da Igual da de Ra ci al da Pre si dên cia da Re pú-
bli ca, des ti na da a as ses so rar di re ta men te o Pre si den-
te da Re pú bli ca na for mu la ção, co or de na ção e ar ti cu-
la ção de po li ti cas e di re tri zes para a pro mo ção da
igual da de ra ci al e da pro te ção dos di re i tos de in di ví-
du os e gru pos ra ci a is e ét ni cos, com ên fa se na po pu-
la ção ne gra; na ar ti cu la ção, pro mo ção e acom pa nha-
men to da exe cu ção dos pro gra mas de co o pe ra ção
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com or ga nis mos na ci o na is e in ter na ci o na is, pú bli cos
e pri va dos, vol ta dos à im ple men ta ção da pro mo ção
da igual da de ra ci al; na for mu la ção, co or de na ção e
acom pa nha men to das po lí ti cas trans ver sa is de go-
ver no para a pro mo ção da igual da de ra ci al; no pla ne-
ja men to, co or de na ção da exe cu ção e ava li a ção do
Pro gra ma Na ci o nal de Ações Afir ma ti vas, e na pro-
mo ção do acom pa nha men to da im ple men ta ção de le -
gis la ção de ação afir ma ti va e de fi ni ção de ações pú -
bli cas que vi sem o cum pri men to dos acor dos, con-
ven ções e ou tros ins tru men tos con gê ne res as si na-
dos pelo Bra sil, re la ti vos à pro mo ção da igual da de e
de com ba te à dis cri mi na ção ra ci al ou ét ni ca.

A Se cre ta ria Espe ci al de Po lí ti cas de Pro mo ção
da Igual da de Ra ci al terá como es tru tu ra bá si ca o
Con se lho Na ci o nal de Pro mo ção da Igual da de Ra ci al
– CNPIR, o Ga bi ne te e até três Sub se cre ta ri as.

O Con se lho Na ci o nal de Pro mo ção da Igual da-
de Ra ci al  – CNPIR será pre si di do pelo ti tu lar da Se -
cre ta ria Espe ci al de Po li ti cas de Pro mo ção da Igual -
da de Ra ci al da Pre si dên cia da Re pú bli ca, e 

terá a sua com po si ção, com pe tên ci as e fun ci o-
na men to es ta be le ci dos em ato do Po der Exe cu ti vo, a
ser edi ta do até 31 de agos to de 2003.

Será cons ti tu í do pelo Pre si den te da Re pú bli ca
gru po de tra ba lho com pos to por in te gran tes da Se cre-
ta ria Espe ci al e da so ci e da de ci vil, para ela bo rar pro -
pos ta de re gu la men ta ção do CNPIR.

Fi cam cri a dos, pelo ar ti go 4º da Me di da Pro vi só-
ria, um car go de na tu re za es pe ci al de Se cre tá rio Espe -
ci al de Po li ti cas de Pro mo ção da Igual da de Ra ci al, com
prer ro ga ti vas, ga ran ti as, van ta gens e di re i tos equi va len-
tes ao de Mi nis tro de Esta do, com re mu ne ra ção de
R$8.280,00 (oito mil, du zen tos e oi ten ta re a is), e um
car go de Se cre tá rio-Adjun to, có di go DAS 101.6.

A Co mis são Mis ta in cum bi da de emi tir pa re cer
so bre a Me di da Pro vi só ria foi cons ti tu í da, nos ter mos
do art. 2º da Re so lu ção nº 1, de 2002, do Con gres so
Na ci o nal, não che gan do, en tre tan to, a ins ta lar-se. Por 
con se qüên cia, es go ta do o pra zo de ins ta la ção, a pro -
po si ção foi en ca mi nha da para esta Casa, por in ter-
mé dio do Ofi cio nº 123 (CN), de 3 de abril de 2003.

No pra zo re gi men tal foi ofe re ci da uma úni ca
emen da (mo di fi ca ti va) à MP, de au to ria do de pu ta do
Ro dri go Maia. A emen da em ques tão, in ci den te so bre
o art. 3º da Me di da Pro vi só ria, ob je ti va pre ser var as
prer ro ga ti vas do Con gres so no to can te à de fi ni ção da
es tru tu ra e das com pe tên ci as do Con se lho Na ci o nal
de Pro mo ção da Igual da de Ra ci al  – CNPIR.

É o re la tó rio.

II  – Voto

Cons ti tu ci o na li da de
De acor do com a Cons ti tu i ção Fe de ral, em seu

art. 62, §§ 5º 8º e 9º e em con for mi da de com a Re so-

lu ção nº 1, de 2002, do Con gres so Na ci o nal, nos seus 
arts. 5º e 6º, cabe ao Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta-
dos, no to can te às me di das pro vi só ri as, de li be rar so -
bre o mé ri to e o aten di men to dos pres su pos tos cons -
ti tu ci o na is e le ga is.

A me di da pro vi só ria sa tis faz os pres su pos tos de 
re le vân cia e ur gên cia, es tan do em con for mi da de com 
as dis po si ções per ti nen tes da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Não se ve ri fi ca, ou tros sim, ne nhum vi cio de
com pe tên cia ou de ini ci a ti va, es tan do em con for mi da-
de com o que es ta be le cem os arts. 48 e 61 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral.

Qu an to à ju ri di ci da de, cons ta ta-se que não há
im pe di men to de hi e rar quia le gal para a sua edi ção.
Assim, so mos pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
boa téc ni ca le gis la ti va da Me di da Pro vi só ria sob aná -
li se.

Ade qua ção fi nan ce i ra e or ca men tá ria
A pro pos ta foi ana li sa da pela Con sul to ria de

Orça men tos, Fis ca li za ção e Con tro le, que se pro nun-
ci ou atra vés da a Téc ni ca nº 31, de 2003, acer ca dos
as pec tos de re per cus são so bre a re ce i ta ou a des pe-
sa pú bli ca da União e da im pli ca ção quan to ao aten di-
men to das nor mas or ça men tá ri as e fi nan ce i ras vi gen-
tes, em es pe ci al as cons tan tes da Lei Com ple men tar
nº 1, de 4 de maio de 2000, da lei do Pla no Plu ri a nu al,
da Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as e da Lei Orça men-
tá ria da União.

A Nota Téc ni ca ci ta da con clui que a Me di da Pro -
vi só ria 111, de 2003, bem como sua Men sa gem e
Expo si ção de Mo ti vos “não tra zem ele men tos que
per mi tam con clu ir por sua ade qua ção às dis po si ções
cons ti tu ci o na is so bre des pe sa de pes so al, bem as sim
aos pre ce i tos da LDO/2003 e LOA/2003. Além dis so,
in for ma ções exi gí ve is pela LRF são omi ti das na do cu-
men ta ção en ca mi nha da do Con gres so Na ci o nal”.

Ocor re que, pelo De cre to nº 4.651, de 27 de
mar ço de 2003, o Pre si den te da Re pú bli ca apro vou a
Estru tu ra Re gi men tal e o Qu a dro De mons tra ti vo dos
Car gos em Co mis são da Se cre ta ria Espe ci al de Po lí-
ti cas de Pro mo ção da Igual da de Ra ci al, por re ma ne-
ja men to de car gos da Se cre ta ria de Ges tão, do Mi nis-
té rio do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão.

Di an te dis so, fica ex pres so que a ma té ria tra ta da
na Me di da Pro vi só ria em co men to não tem re per cus são
di re ta ou in di re ta nas re ce i tas e des pe sas cons tan tes do 
Orça men to da União para 2003, não ha ven do, pois, óbi -
ce de or dem or ça men tá ria ou fi nan ce i ra à apro va ção da 
Me di da Pro vi só ria nº 111, de 2003.

Mé ri to

A cri a ção da Se cre ta ria Espe ci al de Po lí ti cas de 
Pro mo ção da Igual da de Ra ci al é de fun da men tal im -
por tân cia para har mo ni zar e po ten ci a li zar as ini ci a ti-
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vas no âm bi to do Le gis la ti vo, do Exe cu ti vo e do Ju di-
ciá rio que até en tão têm sur gi do de ma ne i ra ale a tó-
ria, de sar ti cu la das de uma es tra té gia am pla e sus ten-
ta da de en fren ta men to das de si gual da des ra ci a is.
Des sa for ma, deve-se lou var a jus te za des sa ini ci a ti-
va ora pro mo vi da pelo Pre si den te da Re pú bli ca.

Espe ra-se que a Se cre ta ria Espe ci al de Po lí ti-
cas de Pro mo ção da Igual da de Ra ci al se cons ti tua
num mar co le gal que ori en te, nor ma ti ze e as se gu re a
im ple men ta ção de um am plo pro gra ma na ci o nal de
pro mo ção da igual da de ra ci al e de com ba te ao ra cis-
mo e à dis cri mi na ção ra ci al, como um ob je ti vo a ser
per se gui do pela so ci e da de bra si le i ra, a des pe i to de
qual quer con jun tu ra, e de qual quer co lo ra ção po lí ti-
co-ide o ló gi ca que ad mi nis tre o Esta do.

Que esse mar co le gal es ta be le ça as me tas a
se rem al can ça das por um pro gra ma de pro mo ção da
igual da de ra ci al, de fi na um mar co tem po ral para o
seu cum pri men to e, so bre tu do, in di que as fon tes de fi -
nan ci a men to des sas ações.

Faz-se tam bém ne ces sá ria a apre en são da re a-
li da de só cio-cul tu ral bra si le i ra e, ao mes mo tem po, o
pro pó si to de com pre en der a con fi gu ra ção da cul tu ra
afri ca na, re cri a da pelo con tin gen te es cra vi za do, ex-
pa tri a do para o Bra sil.

Os afri ca nos pos su íam e pos su em cos tu mes di -
fe ren tes dos cos tu mes eu ro pe us. A sua cul tu ra, seu
modo de vida, sua qua li fi ca ção tec no ló gi ca foi adul te-
ra da da sua pró pria for ma por uma ide o lo gia que pe -
re ni za con di ções de de si gual da de até os nos sos dias. 
O an ta go nis mo foi es ta be le ci do no sen ti do de tor nar o 
ne gro in ten ci o nal men te in fe ri or. É pos sí vel que o pon -
to fun da men tal de tudo fos se a cons ciên cia da adul te-
ra ção de uma cul tu ra di fe ren ci a da e de um co nhe ci-
men to exem plar, que não se opu nha ao eu ro peu. A
ex pan são co lo ni a lis ta não pou pou es for ços para avil -
tar, com o seu me ca nis mo de acul tu ra ção com pul só-
ria, a iden ti da de cul tu ral afri ca na.

A so ci e da de cons trói e trans mi te va lo res que
nem sem pre são fun da dos na de mo cra cia, na jus ti ça
e na igual da de.

Des sa for ma, os pre con ce i tos vão sen do pas sa-
dos de ge ra ção em ge ra ção. Esse fe nô me no acon te-
ce por que ace i ta mos idéi as e fra ses fe i tas che i as de
in to le rân cia, sem re fle tir so bre o que es ta mos fa zen-
do e qua is são as con se qüên ci as para a so ci e da de. É
as sim que o pre con ce i to vai se fir man do em nos sa
so ci e da de.

Os pre con ce i tos so ci a is se es ten dem para vá ri-
os ou tros seg men tos. O jo vem ne gro, de ba i xo po der
aqui si ti vo, mo ra dor da pe ri fe ria da ci da de, é con si de-
ra do pe las for ças po li ci a is um sus pe i to em po ten ci al e 

es ta rá mais su je i to a le var uma “ba ti da” do que um jo -
vem bran co, rico e mo ra dor dos ba ir ros no bres. Por
quê? Por que ace i ta mos co mo da men te o es te reó ti po
de mar gi nal que se en ca i xa nes sas ca rac te rís ti cas,
re for çan do o pre con ce i to que che ga a le var mu i tas ve -
zes à vi o la ção dos di re i tos de mu i tos jo vens. Nos ba ir-
ros po bres, não é pe que no o nú me ro de as sas si na-
tos, em cir cuns tân ci as obs cu ras, en vol ven do jo vens
que não che ga ram a com ple tar a ma i o ri da de.

Do mes mo modo, a in to le rân cia re li gi o sa se
cons ti tui em ra cis mo, à me di da que im pe de a ple na e
li vre ma ni fes ta ção da es pi ri tu a li da de de cada um, in -
clu in do-se aí as tra di ções de ma triz afri ca na.

A me lhor for ma de com ba ter o pre con ce i to é au-
men tar nos sa to le rân cia. To le rân cia aqui en ten di da
não como con for mis mo. mas como ace i ta ção da di fe-
ren ça. Des se modo, a to le rân cia é uma es tra té gia
para que nos li ber te mos de cer tos pa drões es ta be le-
ci dos e que mu i tas ve zes nem sa be mos a ra zão de
exis ti rem e que vi o lam os di re i tos de jus ti ça, igual da-
de e eqüi da de.

A eqüi da de é a for ma de igual da de que res pe i ta
a di ver si da de de ca rac te rís ti cas e ne ces si da des.
Igual da de não quer di zer que to dos de vam ser igua is,
mas res pe i tar o prin cí pio de di re i tos igua is para to dos.

Esta mos di an te da opor tu ni da de de con cre ti zar
uma abo li ção real, subs tan ti va e re a li zar a fun ção pri -
má ria do Esta do em re la ção à po pu la ção ne gra, que é
es ta be le cer-lhe e as se gu rar-lhe os di re i tos à igual da-
de de opor tu ni da des per sis ten te men te vi o la dos pelo
ra cis mo e a dis cri mi na ção ra ci al, in ter rom pen do, as -
sim, a pro du ção de sua in fe ri o ri da de so ci al - elo de
con ti nu i da de en tre a Re pú bli ca e o ve lho re gi me co lo-
ni al e es cra vo cra ta.

A cri a ção da Se cre ta ria Espe ci al de Po lí ti cas de
Pro mo ção da Igual da de Ra ci al é uma de mons tra ção
de com pro mis so do go ver no bra si le i ro com a De cla ra-
ção e o Pla no de ação da III Con fe rên cia Mun di al
Con tra o Ra cis mo, a Dis cri mi na ção Ra ci al e For mas
Co ne xas de Into le rân cia ocor ri da em Dur ban em
2001, que ins tou os Esta dos que se be ne fi ci a ram do
co lo ni a lis mo, da es cra vi dão, do apart he id a des pen-
der es for ços no sen ti do de de sen vol ver me di das con -
cre tas que cor ri jam as de si gual da des en fren ta das pe -
las no vas ge ra ções de afri ca nos e afro des cen den tes,
bem como de ou tros ins tru men tos in ter na ci o na is dos
qua is o Bra sil é sig na tá rio.

O Bra sil, país de di men sões con ti nen ta is, de
mais de 170 mi lhões de ha bi tan tes, tem sua his tó ria
mar ca da pelo ra cis mo, pelo pre con ce i to e pela dis cri-
mi na ção ra ci al e in to le rân cia que di vi dem o povo e
tor nam in con clu so o pro je to de na ção ba se a da na
igual da de e na de mo cra cia.
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Embo ra a Cons ti tu i ção Fe de ral es ta be le ça que
a prá ti ca do ra cis mo é cri me ina fi an çá vel, há que se
ter ins tân ci as ca pa zes de de sen vol ver po lí ti cas con -
cre tas que le vem a so ci e da de a su pe rar tal prá ti ca. A
Se cre ta ria, sem dú vi da, tem um im por tan te pa pel a
de sem pe nhar na cons tru ção de um país que con ci lie
sua na tu re za ra ci al men te di ver sa e rica.

É por par ti lhar des se ob je ti vo que con cluo o pa -
re cer em fa vor da cri a ção da Se cre ta ria Espe ci al de

Po lí ti cas de Pro mo ção da Igual da de Ra ci al. Nes se
sen ti do, voto pela apro va ção da Me di da Pro vi só ria nº
111, de 2003, e pela re je i ção da Emen da nº 1, apre -
sen ta da, por en ten der mos que a me lhor so lu ção é a
en con tra da pelo tex to ori gi nal da Me di da Pro vi só ria,
que ob ser va o dis pos to no art. 84, in ci so VI da Cons ti-
tu i ção Fe de ral.

Sala das Ses sões, em de maio de 2003. – De pu-
ta do Da ni el Alme i da, PCdoB-BA, Re la tor.
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 15, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria
nº 112, de 2003)

Cria car gos na Car re i ra Po li ci al Fe-
de ral e o Pla no Espe ci al de Car gos do
De par ta men to de Po li cia Fe de ral e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fi cam cri a dos, na Car re i ra Po li ci al Fe de-
ral, de que tra ta o art. 1º do De cre to-Lei nº 2.251, de
26 de fe ve re i ro de 1985, re or ga ni za da pela Lei nº
9.266, de 15 de mar ço de 1996:

I – qua tro cen tos e cin qüen ta car gos de De le ga-
do de Po li cia Fe de ral;

II – qua tro cen tos e cin qüen ta car gos de Pe ri to
Cri mi nal Fe de ral;

III – mil du zen tos e no ven ta car gos de Agen te de 
Po li cia Fe de ral;

IV – se is cen tos car gos de Escri vão de Po li cia
Fe de ral; e

V – tre zen tos car gos de Pa pi los co pis ta Po li ci al
Fe de ral.

Art. 2º Fica es tru tu ra do o Pla no Espe ci al de
Car gos do De par ta men to de Po li cia Fe de ral, com -
pos to pe los car gos de pro vi men to efe ti vo, re gi dos
pela Lei nº 8.112, de 11 de de zem bro de 1990, que
não es te jam or ga ni za dos em car re i ras, per ten cen-
tes ao Qu a dro de Pes so al do De par ta men to de Po -
li cia Fe de ral em 21 de mar ço de 2003, me di an te
en qua dra men to dos ser vi do res, de acor do com as
res pec ti vas atri bu i ções, re qui si tos de for ma ção
pro fis si o nal e po si ção re la ti va na ta be la, con for me
o cons tan te do Ane xo 1.

§ 1º O en qua dra men to dos ser vi do res de que
tra ta o ca put, na ta be la de ven ci men to, obe de ce rá à
po si ção re la ti va na ta be la, con for me o cons tan te do
Ane xo 1.

§ 2º Na apli ca ção do dis pos to nes te ar ti go, não
po de rá ocor rer mu dan ça de ní vel.

§ 3º O en qua dra men to de que tra ta este ar ti go

dar-se-á me di an te op ção ir re tra tá vel do ser vi-
dor, a ser for ma li za da no pra zo de ses sen ta dias, a
con tar da vi gên cia des ta Lei.

§ 4º Os ser vi do res ocu pan tes dos car gos a que
se re fe re o ca put que não op ta rem na for ma do § 3º

se rão re dis tri bu i dos para ou tros ór gãos da Admi nis-
tra ção Pú bli ca Fe de ral.

§ 5º Os car gos de ní vel su pe ri or e in ter me diá rio
das ca te go ri as fun ci o na is da sis te má ti ca de clas si fi-
ca ção da Lei nº 5.645, de 10 de de zem bro de 1970,
do Qu a dro de Pes so al do De par ta men to de Po lí cia
Fe de ral que es te jam va gos na data da pu bli ca ção
des ta Lei e os que vi e rem a va gar, se rão trans for ma-
dos nos seus cor res pon den tes do Pla no Espe ci al de
Car gos do De par ta men to de Po li cia Fe de ral.

§ 6º Os car gos de ní vel au xi li ar in te gran tes do
Pla no a que se re fe re o ca put se rão ex tin tos quan do
va gos.

§ 7º O po si ci o na men to dos ina ti vos na ta be la de
re mu ne ra ção será re fe ren ci a do à si tu a ção em que se
en con tra vam no mo men to de pas sa gem para a ina ti-
vi da de.

Art. 3º O ven ci men to bá si co dos car gos de que
tra ta o art. 2º são os cons tan tes do Ane xo II.

Pa rá gra fo úni co. So bre os va lo res da ta be la
cons tan te do Ane xo II in ci di rá qual quer ín di ce con -
ce di do a tí tu lo de re vi são ge ral da re mu ne ra ção
dos ser vi do res pú bli cos fe de ra is, a par tir de ja ne i-
ro de 2003.

Art. 4º Os ser vi do res in te gran tes do Pla no Espe -
ci al de Car gos do De par ta men to de Po li cia Fe de ral fa -
rão jus, de for ma não cu mu la ti va, à Gra ti fi ca ção de
Ati vi da de de que tra ta a Lei De le ga da nº 13, de 27 de
agos to de 1992, e à Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de
Ati vi da de Téc ni co-Admi nis tra ti va - GDATA, ins ti tu í da
pela Lei nº 10.404, de 9 de ja ne i ro de 2002.

Art. 5º Se rão re dis tri bu í dos para o De par ta men-
to de Po li cia Fe de ral du zen tos e qua ren ta car gos de
ní vel su pe ri or e mil du zen tos e ses sen ta car gos de ní -
vel in ter me diá rio do Pla no de Clas si fi ca ção de Car -
gos a que se re fe re a Lei nº 5.645, de 10 de de zem bro
de 1970, sen do trans for ma dos nos seus cor res pon-
den tes do Pla no Espe ci al de Car gos do De par ta men-
to de Po lí cia Fe de ral.

Art. 6º O in gres so nos car gos re fe ri dos no art. 2º
far-se-á me di an te pré via apro va ção em con cur so pú -
bli co de pro vas, no pri me i ro pa drão de ven ci men to da
clas se ini ci al do res pec ti vo car go.

Pa rá gra fo úni co. São re qui si tos para in gres so
nos car gos re fe ri dos no art. 2º:

I – di plo ma de con clu são de en si no su pe ri or e,
se for o caso, ha bi li ta ção le gal es pe cí fi ca, con for me
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de fi ni do no edi tal do con cur so, para os car gos de ní -
vel su pe ri or; e

II – di plo ma de con clu são de en si no mé dio e, se
for o caso, ha bi li ta ção le gal es pe ci fi ca, con for me de fi-
ni do no edi tal do con cur so, para os car gos de ní vel in -
ter me diá rio.

Art. 7º O de sen vol vi men to do ser vi dor do Pla no
Espe ci al de Car gos do De par ta men to de Po lí cia Fe -
de ral ocor re rá me di an te pro gres são fun ci o nal, na for -
ma do re gu la men to.

Art. 8º É de qua ren ta ho ras se ma na is a jor na da
de tra ba lho dos in te gran tes do Pla no Espe ci al de Car -
gos do De par ta men to de Po li cia Fe de ral, res sal va dos
os ca sos am pa ra dos em le gis la ção es pe ci fi ca.

Art. 9º Os ser vi do res da Car re i ra Po li ci al Fe de ral
e do Pla no Espe ci al de Car gos do De par ta men to de
Po li cia Fe de ral não po de rão ser ce di dos.

§ 1º Os ser vi do res de que tra ta a Lei nº 9.266,
de 15 de mar ço de 1996, atu al men te ce di dos, de ve-
rão re tor nar ao ór gão de ori gem, até trin ta dias após a 
en tra da em vi gor des ta Lei.

§ 2º O dis pos to no ca put e no § 1º des te ar ti go
não se apli ca ao ser vi dor ocu pan te de car go em co -
mis são ou fun ção de con fi an ça igual ou su pe ri or a
DAS 5 ou equi va len te, ao ce di do ao Mi nis té rio da Jus -
ti ça ou aos ór gãos da Pre si dên cia da Re pú bli ca e ao
ce di do por for ça de le gis la ção es pe ci fi ca.

Art. 10. A res tri ção de que tra ta o § 1º do art. 58
da Me di da Pro vi só ria nº 2.229-43, de 6 de se tem bro
de 2001, não se apli ca aos ser vi do res per ten cen tes
ao Pla no a que se re fe re o art. 2º des ta Lei.

Art. 11. O Po der Exe cu ti vo en ca mi nha rá ao Con -
gres so Na ci o nal, no pra zo de cen to e oi ten ta dias a
con tar da pu bli ca ção des ta Lei, pro je to de lei dis pon-
do so bre a or ga ni za ção e o fun ci o na men to da Po lí cia
Fe de ral, de ma ne i ra a ga ran tir a efi cá cia de suas ati vi-
da des e o aten di men to do dis pos to no § 7º do art. 144
da Cons ti tu i ção.

Art. 12. Os Au di to res-Fis ca is da Re ce i ta Fe de ral
no me a dos até 29 de ju lho de 1999 se rão po si ci o na-
dos na Ta bela de Ven ci men tos de que tra ta a Lei nº
10.593, de 6 de de zem bro de 2002, nas mes mas
clas ses e pa drões em que fo ram po si ci o na dos os Au -
di to res-Fis ca is da Pre vi dên cia So ci al e do Tra ba lho,
ob ser va das as da tas de no me a ções nos res pec ti vos
car gos efe ti vos e con si de ra das pro gres sões e pro mo-
ções pos te ri o res à in ves ti du ra.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to no ca put pro duz

efe i tos fi nan ce i ros a par tir de 1º de ou tu bro de 2002,

des con ta dos os va lo res pa gos por for ça do art. 9º §

5º, da Me di da Pro vi só ria nº 71, de 3 de ou tu bro de
2002.

Art. 13. Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a
pror ro gar, ex cep ci o nal men te, até 31 de de zem bro de

2004, os con tra tos fir ma dos no âm bi to do pro je to do

Sis te ma de Vi gi lân cia da Ama zô nia – SIVAM, com

base no in ci so VI, alí nea g, do art. 2º da Lei nº 8.745,

de 9 de de zem bro de 1993.
Pa rá gra fo úni co. Inde pen den te men te da pror ro-

ga ção de que tra ta o ca put, a Co mis são para Co or de-
na ção da Implan ta ção do Pro je to SIVAM (CCSIVAM)
pro ce de rá à re du ção gra du al dos con tra tos vi gen tes
da se guin te for ma:

I – não me nos do que vin te por cen to se rão en -
cer ra dos até 31 de maio de 2004;

II – não me nos do que trin ta por cen to dos res -
tan tes se rão en cer ra dos até 31 de agos to de 2004;

III – os de ma is se rão en cer ra dos até 31 de de -
zem bro de 2004.

Art. 14. O art. 65 da Me di da Pro vi só ria nº
2.228-1, de 6 de se tem bro de 2001, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 65. A ANCINE po de rá efe tu ar,
nos ter mos do art. 37, IX, da Cons ti tu i ção,
e ob ser va do o dis pos to na Lei nº 8.745, de 
9 de de zem bro de 1993, con tra ta ção por
tem po de ter mi na do, pelo pra zo de doze
me ses, do pes so al téc ni co im pres cin dí vel
ao exer cí cio de suas com pe tên ci as ins ti tu-
ci o na is.

§ 1º As con tra ta ções re fe ri das no ca-
put po de rão ser pror ro ga das, des de que sua 
du ra ção to tal não ul tra pas se o pra zo de vin -
te e qua tro me ses, fi can do li mi ta da sua vi-
gên cia, em qual quer caso, a 5 de se tem bro
de 2005.

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

Art. 15. As des pe sas de cor ren tes da apli ca ção
des ta Lei cor re rão à con ta de do ta ções or ça men tá ri-
as da União.

Art. 16. Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 112, DE 2003

Cria car gos na Car re i ra Po li ci al Fe-
de ral e o Pla no Espe ci al de Car gos do
De par ta men to de Po lí cia Fe de ral e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te Da Re pú bli ca, no uso da atri bu i-
ção que lhe con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção, ado ta a
se guin te Me di da Pro vi só ria, com for ça de lei:

Art. 1º Fi cam cri a dos, na Car re i ra Po li ci al Fe de-
ral, de que tra ta o art. 1º do De cre to-Lei nº 2.251, de
26 de fe ve re i ro de 1985, re or ga ni za da pela Lei nº
9.266, de 15 de mar ço de 1996:

I – qui nhen tos car gos de De le ga do de Po lí cia
Fe de ral;

II – qui nhen tos car gos de Pe ri to Cri mi nal Fe de ral;
III – mil e cem car gos de Agen te de Po lí cia Fe de ral;
IV – se is cen tos car gos de Escri vão de Po lí cia

Fe de ral; e
V – tre zen tos car gos de Pa pi los co pis ta Po li ci al

Fe de ral.
Art. 2º Fica es tru tu ra do o Pla no Espe ci al de Car -

gos do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral, com pos to
pe los car gos de pro vi men to efe ti vo, re gi dos pela Lei
nº 8.112, de 11 de de zem bro de 1990, que não es te-
jam or ga ni za dos em car re i ras, per ten cen tes ao Qu a-
dro de Pes so al do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral
na data de vi gên cia des ta Me di da Pro vi só ria, me di an-
te en qua dra men to dos ser vi do res, de acor do com as
res pec ti vas atri bu i ções, re qui si tos de for ma ção pro-
fis si o nal e po si ção re la ti va na ta be la, con for me o
cons tan te do Ane xo I.

§ 1º O en qua dra men to dos ser vi do res de que
tra ta o ca put, na ta be la de ven ci men to, obe de ce rá à
po si ção re la ti va na ta be la, con for me o cons tan te do
Ane xo I.

§ 2º Na apli ca ção do dis pos to nes te ar ti go, não
po de rá ocor rer mu dan ça de ní vel.

§ 3º O en qua dra men to de que tra ta este ar ti go
dar-se-á me di an te op ção ir re tra tá vel do ser vi dor, a
ser for ma li za da no pra zo de ses sen ta dias, a con tar
da vi gên cia des ta Me di da Pro vi só ria.

§ 4º Os ser vi do res ocu pan tes dos car gos a que
se re fe re o ca put que não op ta rem na for ma do § 3º
se rão re dis tri bu í dos para ou tros ór gãos da Admi nis-
tra ção Pú bli ca Fe de ral.

§ 5º Os car gos de ní vel su pe ri or e in ter me diá rio
das ca te go ri as fun ci o na is da sis te má ti ca de clas si fi ca-
ção da Lei nº 5.645, de 10 de de zem bro de 1970, do
Qu a dro de Pes so al do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral
que es te jam va gos na data da pu bli ca ção des ta Me di da
Pro vi só ria e os que vi e rem a va gar, se rão trans for ma-
dos nos seus cor res pon den tes do Pla no Espe ci al de
Car gos do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral.

§ 6º Os car gos de ní vel au xi li ar in te gran tes do Pla -
no a que se re fe re o ca put se rão ex tin tos quan do va gos.

§ 7º O po si ci o na men to dos ina ti vos na ta be la de re -
mu ne ra ção será re fe ren ci a do à si tu a ção em que se en-
con tra vam no mo men to de pas sa gem para a ina ti vi da de.

Art. 3º O ven ci men to bá si co dos car gos de que
tra ta o art. 2º são os cons tan tes do Ane xo II.

Pa rá gra fo úni co. So bre os va lo res da ta be la
cons tan te do Ane xo II in ci di rá qual quer ín di ce con ce-
di do a tí tu lo de re vi são ge ral da re mu ne ra ção dos ser-
vi do res pú bli cos fe de ra is, a par tir de ja ne i ro de 2003.

Art. 4º Os ser vi do res in te gran tes do Pla no Espe -
ci al de Car gos do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral
fa rão jus, de for ma não cu mu la ti va, à Gra ti fi ca ção de
Ati vi da de de que tra ta a Lei De le ga da nº 13, de 27 de
agos to de 1992, e à Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de
Ati vi da de Téc ni co-Admi nis tra ti va – GDATA, ins ti tu í da
pela Lei nº 10.404, de 9 de ja ne i ro de 2002.

Art. 5º Se rão re dis tri bu í dos para o De par ta men to
de Po lí cia Fe de ral du zen tos e qua ren ta car gos de ní vel
su pe ri or e mil, du zen tos e ses sen ta car gos de ní vel in -
ter me diá rio do Pla no de Clas si fi ca ção de Car gos a que
se re fe re a Lei nº 5.645, de 1970, sen do trans for ma dos
nos seus cor res pon den tes do Pla no Espe ci al de Car-
gos do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral.

Art. 6º O in gres so nos car gos re fe ri dos no art. 2º
far-se-á me di an te pré via apro va ção em con cur so pú -
bli co de pro vas, no pri me i ro pa drão de ven ci men to da
clas se ini ci al do res pec ti vo car go.

Pa rá gra fo úni co. São re qui si tos para in gres so
nos car gos re fe ri dos no art. 2º:

I – di plo ma de con clu são de en si no su pe ri or e,
se for o caso, ha bi li ta ção le gal es pe cí fi ca, con for me
de fi ni do no edi tal do con cur so, para os car gos de ní -
vel su pe ri or; e

II – di plo ma de con clu são de en si no mé dio e, se
for o caso, ha bi li ta ção le gal es pe cí fi ca, con for me de fi-
ni do no edi tal do con cur so, para os car gos de ní vel in -
ter me diá rio.

Art. 7º O de sen vol vi men to do ser vi dor do Pi a no
Espe ci al de Car gos do De par ta men to de Po lí cia Fe -
de ral ocor re rá me di an te pro gres são fun ci o nal, na for -
ma do re gu la men to.

Art. 8º É de qua ren ta ho ras se ma na is a jor na da
de tra ba lho dos in te gran tes do Pla no Espe ci al de Car -
gos do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral, res sal va dos
os ca sos am pa ra dos em le gis la ção es pe cí fi ca.

Art. 9º Os ser vi do res da Car re i ra Po li ci al Fe de ral
e do Pi a no Espe ci al de Car gos do De par ta men to de
Po lí cia Fe de ral não po de rão ser ce di dos.

§ 1º Os ser vi do res de que tra ta a Lei n0 9.266,
de 15 de mar ço de 1996, atu al men te ce di dos, de ve-
rão re to mar ao ór gão de ori gem. até trin ta dias após a
con ver são des ta Me di da Pro vi só ria em lei.
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§ 2ºO dis pos to no ca put e no § 1º des te ar ti go
não se apli ca ao ser vi dor ocu pan te de car go em co -
mis são ou fun ção de con fi an ça igual ou su pe ri or a
DAS.-5 ou equi va len te, ao ce di do ao Mi nis té rio da
Jus ti ça ou aos ór gãos da Pre si dên cia da Re pú bli ca e
ao ce di do por for ça de le gis la ção es pe cí fi ca.

Art. 10. A res tri ção de que tra ta o § 1º do art. 58
da Me di da Pro vi só ria nº 2.229-43, de 06 de se tem bro
de 2001, não se apli ca aos ser vi do res per ten cen tes

ao Pla no a que se re fe re o art. 2º des ta Me di da Pro vi-
só ria.

Art. 11. As des pe sas de cor ren tes da apli ca ção
des ta Me di da Pro vi só ria cor re rão à con ta de do ta-
ções or ça men tá ri as da União.

Art. 12. Esta Me di da Pro vi só ria en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, em 21 de mar ço de 2003; 182º da Inde -
pen dên cia e 115º da Re pú bli ca. – Luiz I. Lula da Sil va.

MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL486     



Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  20 11915    487ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



Men sa gem nº 95, de 2003

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce lên ci-
as o tex to da Me di da Pro vi só ria nº 112, de 21 de mar -
ço de 2003, que “Cria car gos na Car re i ra Po li ci al Fe -
de ral e o Pla no Espe ci al de Car gos do De par ta men to
de Po lí cia Fe de ral e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Bra sí lia, 21 de mar ço de 2003. – Luiz I. Lula da
Sil va.

EMI. 064/MP./MJ.

Bra sí lia, 20 de mar ço de 2003

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

Sub me te mos à con si de ra ção de Vos sa Exce-
lên cia o ane xo pro je to de Me di da Pro vi só ria que “Cria
car gos na Car re i ra Po li ci al Fe de ral e o Pla no Espe ci al
de Car gos do De par ta men to de Po li cia Fe de ral e dá
ou tras pro vi dên ci as”.

2. A se gu ran ça pú bli ca, de ver do Esta do. di re i to
e res pon sa bi li da de de to dos, é exer ci da para a pre-
ser va ção da or dem pú bli ca e da in co lu mi da de das
pes so as e do pa tri mô nio por in ter mé dio de di ver sos
ór gãos, den tre os qua is a po li cia fe de ral. Esse ór gão
per ma nen te. es tru tu ra do em car re i ra, des ti na-se, nos
ter mos do art. 144 da Cons ti tu i ção Fe de ral, a apu rar
in fra ções pe na is con tra a or dem po lí ti ca e so ci al ou
em de tri men to de bens, ser vi ços e in te res ses da
União ou de suas en ti da des au tár qui cas e em pre sas
pú bli cas, as sim como ou tras in fra ções cuja prá ti ca te -
nha re per cus são in te res ta du al ou in ter na ci o nal e exi -
jam re pres são uni for me, se gun do dis pu ser lei.
Cabe-lhe, ain da, pre ve nir e re pri mir o trá fi co ilí ci to de
en tor pe cen tes e dro gas afins, o con tra ban do e o des -
ca mi nho, sem pre ju í zo da ação al fan de gá ria e de ou -
tros ór gãos pú bli cos nas res pec ti vas áre as de sua
com pe tên cia. Tam bém es tão a seu car go exer cer as
fun ções de po lí cia ma rí ti ma. ae ro por tuá ria e de fron -
te i ras e, com ex clu si vi da de, as fun ções de po lí cia ju di-
ciá ria da União.

3. Como se pode ob ser var, va ri a do e im por tan te
é o pa pel des se ór gão fe de ral que, in fe liz men te, tem
ca rên cia de re cur sos hu ma nos, não ape nas da que les
que exer cem, pro pri a men te, as fun ções ins ti tu ci o na is
da po lí cia fe de ral, mas tam bém dos ser vi do res in dis-
pen sá ve is para pres tar a es ses o apo io ne ces sá rio ao 
de sem pe nho de seu mis ter.

4. Ali a da ao cres ci men to da vi o lên cia, à es pe ci-
a li za ção e cons tan te mu ta ção do cri me e à lar ga ex -
ten são das fron te i ras do País, a in su fi ciên cia de po li ci-
a is fe de ra is e de ser vi do res pro pi cia in se gu ran ça na
po pu la ção e fra gi li za o Esta do. Por esta ra zão, o au -
men to do efe ti vo da po lí cia fe de ral foi ar ro la do como
um dos ob je ti vos do Go ver no Fe de ral.

5. Para mi no rar toda a pro ble má ti ca apon ta da é
que se pro põe o au men to do efe ti vo dos car gos da
Car re i ra Po li ci al Fe de ral, cri an do-se qui nhen tos car -
gos de De le ga do de Po lí cia Fe de ral, qui nhen tos car -
gos de Pe ri to Cri mi nal Fe de ral, mil e cem car gos de
Agen te de Po lí cia Fe de ral. se is cen tos car gos de
Escri vão de Po li cia Fe de ral e tre zen tos car gos de Pa -
pi los co pis ta Po li ci al Fe de ral.

6. A pro pos ta pre vê, ain da, a cri a ção de um Pla -
no Espe ci al de Car gos do De par ta men to de Po li cia
Fe de ral, com pos to dos car gos efe ti vos re gi dos pela
Lei nº 8.112, de 11 de de zem bro de 1990, que não es -
te jam or ga ni za dos em car re i ras, in te gran tes do Qu a-
dro de Pes so al do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral,
en qua dran do-se os ser vi do res de acor do com as res -
pec ti vas de no mi na ções, atri bu i ções, re qui si tos de for -
ma ção pro fis si o nal e po si ção re la ti va na ta be la de
ven ci men tos. Com isso, es ses ser vi do res per ten ce-
rão a um pla no di fe ren ci a do dos de ma is ser vi do res
pú bli cos, em vir tu de do re co nhe ci men to da pe cu li a ri-
da de das atri bu i ções que de sem pe nham, que exi gem
co nhe ci men tos es pe cí fi cos, ne ces sá ri os ape nas a
essa cli en te la.

7. Com o ob je ti vo de aten der à ne ces si da de de
pes so al ad mi nis tra ti vo, pro põe-se um acrés ci mo de
1.500 car gos de ní vel su pe ri or e in ter me diá rio no Pla no
Espe ci al de Car gos do De par ta men to de Po lí cia Fe de-
ral, car gos es tes pro ve ni en tes de re dis tri bu i ção de car -
gos va gos do Pla no de Clas si fi ca ção de Car gos – PCC.

8. A re le vân cia e ur gên cia da edi ção da pre sen te
Me di da Pro vi só ria se jus ti fi cam em ra zão da caó ti ca si -
tu a ção da se gu ran ça pú bli ca vi ven ci a da no País, ten do
por ob je ti vo pri mor di al pro por ci o nar ma i or tran qui li da de
à so ci e da de bra si le i ra e, em es pe ci al, à po pu la ção de
es ta dos que nos úl ti mos tem pos têm so fri do di re ta men-
te os efe i tos da cri mi na li da de, jus ti fi can do-se a cri a ção
dos car gos e as con tra ta ções ora pro pos tas.

9. O dis pos to nos arts. 16 e 17 da Lei Com ple men-
tar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei de Res pon sa bi li-
da de Fis cal – LRF não se apli ca, uma vez que o ato de
cri a ção de car gos so men te ge ra rá cus tos quan do do
seu pro vi men to e que os car gos que es tão sen do in clu í-
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dos no Pla no Espe ci al de Car gos do De par ta men to de
Po lí cia Fe de ral já exis tem na es tru tu ra da Admi nis tra ção
Públi ca Fe de ral. Con si de ran do que o pro vi men to su bor-
di na-se à pré via re a li za ção de con cur so pú bli co, quan -
do das au to ri za ções, se rão in di ca dos os cus tos e o efe -
ti vo im pac to or ça men tá rio.

10. Cabe sa li en tar, ain da, que a Lei Orça men tá-
ria Anu al de 2003 pre vê cri a ção de até 98.000 car gos
ou em pre gos pú bli cos e até 5.000 va gas para re a li za-
ção de con cur sos e ad mis são de pes so al nas áre as
de de fe sa e se gu ran ça pú bli ca. O pro vi men to des tes
car gos será efe tu a do gra da ti va men te, a par tir des te
exer cí cio, com es tre i ta ob ser vân cia dos li mi tes or ça-
men tá ri os pre vis tos na le gis la ção per ti nen te.

11. Essas, Se nhor Pre si den te, são as ra zões
que nos le vam a sub me ter a ele va da apre ci a ção de
Vos sa Exce lên cia a ane xa pro pos ta de Me di da Pro vi-
só ria.

Res pe i to sa men te, –  (en tra as si na tu ra.)

OS.-GSE. nº 380

Bra sí lia, em 15 de maio de 2003

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ro meu Tuma
Pri me i ro-Se cre tá rio do Se na do Fe de ral
NESTA

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser

sub me ti do à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, o in-
clu so Pro je to de Lei de Con ver são nº 15, de 2003, do
Po der Exe cu ti vo (Me di da Pro vi só ria nº 112/03), que
“Cria car gos na Car re i ra Po li ci al Fe de ral e o Pla no
Espe ci al de Car gos do De par ta men to de Po li cia Fe -
de ral e dá ou tras pro vi dên ci as.”, con for me o dis pos to
no art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção
dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001.

Aten ci o sa men te, –  De pu ta do Ged del Vi e i ra
Lima, Pri me i ro-Se cre tá rio.

    489ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 
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NOTA TÉCNICA DE MP – Nº 19/2003

SUBSÍDIOS À APRECIAÇÃO DA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 112, DE 21 DE MARÇO

DE 2003, QUANTO À ADEQUAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

“Cria car gos na Car re i ra Po li ci al Fe-
de ral e o Pla no Espe ci al de Car gos do
De par ta men to de Po lí cia Fe de ral e dá ou -
tras pro vi dên ci as.”

I – Re la tó rio

A Me di da Pro vi só ria (MP) em exa me cria, na
Car re i ra Po li ci al Fe de ral, três mil (3.000) car gos, as -
sim dis tri bu í dos: qui nhen tos de De le ga do de Po lí cia
Fe de ral, qui nhen tos de Pe ri to Cri mi nal Fe de ral, um
mil e cem de Agen te de Po lí cia Fe de ral, se is cen tos de 
Escri vão de Po lí cia Fe de ral e tre zen tos de Pa pi los co-
pis ta Po li ci al Fe de ral.

Por ou tro lado, cria no qua dro de pes so al do Mi -
nis té rio da Jus ti ça o Pla no Espe ci al de Car gos do De -
par ta men to de Po lí cia Fe de ral, com pos to pe los car -
gos de pro vi men to efe ti vo exis ten tes no De par ta men-
to de Po lí cia Fe de ral e re gi dos pela Lei nº 8.112/90
(Esta tu to dos Fun ci o ná ri os Pú bli cos Ci vis da União),
que não es te jam or ga ni za dos em car re i ra.

Fo ram re dis tri bu í dos para o De par ta men to de
Po lí cia Fe de ral du zen tos e qua ren ta car gos de ní vel
su pe ri or e mil du zen tos e ses sen ta car gos de ní vel in -
ter me diá rio do Pla no de Clas si fi ca ção de Car gos a
que se re fe re a Lei nº 5.645/70, sen do trans for ma dos
nos seus cor res pon den tes no Pla no Espe ci al de Car -
gos do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral.

Fi nal men te, dis põe so bre a apli ca ção das me di-
das apro va das pela MP em exa me.

II – Sub sí di os

Cabe à Co mis são Mis ta en car re ga da de dar pa -
re cer à re fe ri da me di da pro vi só ria, no pra zo im pror ro-
gá vel de qua tor ze (14) dias con ta do da pu bli ca ção da
MP, emi tir pa re cer úni co, onde se ma ni fes ta rá, den tre
ou tros as pec tos, so bre sua com pa ti bi li da de e ade-
qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra (ca put do art. 5º da
Re so lu ção nº 01, de 2002-CN.).

Esta be le ce tam bém o § 1º do art. 5º da men ci o-
na da Re so lu ção que:

§ 1º O exa me de com pa ti bi li da de e
ade qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra das
Me di das Pro vi só ri as abran ge a aná li se da
re per cus são so bre a re ce i ta ou a des pe sa
pú bli ca da União e da im pli ca ção quan to ao

aten di men to das nor mas or ça men tá ri as e fi -
nan ce i ras vi gen tes, em es pe ci al a con for mi-
da de com a Lei Com ple men tar nº 101, de 4
de maio de 2000, a lei do pla no plu ri a nu al, a 
lei de di re tri zes or ça men tá ri as e a lei or ça-
men tá ria anu al.”

O Pla no Plu ri a nu al para o pe río do 2000/2003
(Lei nº 9.989, de 21 de ju lho de 2000), não pre vê
ações re la ti vas às nor mas ba i xa das com a Me di da
Pro vi só ria nº 112/03.

No que con cer ne a ade qua ção do pro je to à Lei
de Di re tri zes Orça men tá ri as – LDO, é im por tan te res -
sal tar que, no exa me de ma té ria re la ti va à cri a ção de
car gos e es tru tu ras, deve ser con si de ra da tam bém a
de ter mi na ção cons ti tu ci o nal pre vis ta no art. 169 da
Car ta Mag na, es pe ci al men te, as res tri ções e ex ce-
ções con ti das no pa rá gra fo pri me i ro des te dis po si ti vo,
com a re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
19/98, nos se guin tes ter mos:

“Art. 169. ...............................................
§ 1º A con ces são de qual quer van ta-

gem ou au men to de re mu ne ra ção, a cri a-
ção de car gos, em pre gos e fun ções ou
al te ra ção de es tru tu ra de car re i ras, (gri fos
nos sos) bem como a ad mis são ou con tra ta-
ção de pes so al, a qual quer tí tu lo, pe los ór-
gãos e en ti da des da ad mi nis tra ção di re ta ou 
in di re ta, in clu si ve fun da ções ins ti tu í das e
man ti das pelo po der pú bli co, só po de rão ser 
fe i tas:

I – se hou ver pré via do ta ção or ça men-
tá ria su fi ci en te para aten der às pro je ções
de des pe sas de pes so al e aos acrés ci mos
dela de cor ren tes (gri fo nos so);

II – se hou ver au to ri za ção es pe cí fi ca
(gri fo nos so) na lei de di re tri zes or ça men tá-
ri as, res sal va das as em pre sas pú bli cas e as 
so ci e da des de eco no mia mis ta.”

A Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as – LDO, para
o exer cí cio fi nan ce i ro de 2003 (art. 77 da Lei nº
10.524, de 25 de ju lho de 2002) es ta be le ceu que a
con ces são de qua is quer van ta gens e a cri a ção de
car gos, em pre gos e fun ções de ve ri am cons tar de
ane xo es pe cí fi co da lei or ça men tá ria, ob ser va do o
dis pos to no art. 71 da Lei Com ple men tar nº 101, de
2000 (Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal – LRF), que
tra ta dos li mi tes má xi mos tran si tó ri os com as des pe-
sas com pes so al e en car gos.

A lei or ça men tá ria para o exer cí cio de 2003 (Lei
nº 10.640, de 14 de ja ne i ro de 2003), no seu “Qu a dro
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VI – Au to ri za ções para au men tos de des pe sas com
pes so al con for me art. 169, § 1º, II, da Cons ti tu i ção”,
traz a se guin te au to ri za ção:

“4 – Po der Exe cu ti vo – Li mi te de
R$772.700.000,00 des ti na dos a

I – .........................................................
II – Pre vi são de con cur sos e ad mis são

de pes so al de ní vel su pe ri or e in ter me diá rio
para pro vi men to de car gos ou em pre gos pú -
bli cos pelo Po der Exe cu ti vo Fe de ral nas áre -
as de;

d) De fe sa e Se gu ran ça Pú bli ca, até
5.000 va gas;

III) Pre vi são de cri a ção de car gos ou
em pre gos pú bli cos de ní vel su pe ri or e in ter-
me diá rio para a Admi nis tra ção Pú bli ca Fe-
de ral:

a) até 98.000 car gos ou em pre gos pú -
bli cos; e

b) até 7.000 car gos em co mis são ou
fun ções co mis si o na das téc ni cas.”

Não há men ção à cri a ção do Pla no Espe ci al
de Car gos do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral.

É im por tan te re gis trar que os to ta is pre vis tos na lei 
or ça men tá ria em vi gor para o pa ga men to de des pe sas
com pes so al e en car gos so ci a is do De par ta men to de
Po lí cia Fe de ral no ano de 2003, mos tram-se in su fi ci en-
tes para as des pe sas nor ma is da que le de par ta men to,
uma vez que pra ti ca men te se re pe te o va lor li qui da do
em 2002 (R$1.372 mil em 2003 e R$1.355 mil em
2002). Pode-se afir mar, por tan to, que não exis te pré via
do ta ção or ça men tá ria para a re a li za ção das des pe sas
cri a das pela pre sen te MP.

Por ou tro lado, no de mons tra ti vo “Me mó ria de Cál -
cu lo da Esti ma ti va do Gas to com Pes so al e Encar gos
So ci a is”, que acom pa nha o pro je to de lei or ça men tá ria
para 2003, não exis te pre vi são de re cur sos para a re es-
tru tu ra ção de car gos e car re i ras nem para a re a li za ção
de con cur sos na área do Mi nis té rio da Jus ti ça.

Ana li san do ain da a pro po si ção à luz da Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal, ve ri fi ca-se que os gas tos
re sul tan tes da edi ção da me di da pro vi só ria en qua-
dram-se na con di ção de des pe sa obri ga tó ria de ca rá-
ter con ti nu a do.¹ Nes se sen ti do, a nor ma fica su je i ta à
ob ser vân cia do dis pos to no ar ti go 17, §§ 1º e 2º, da
re fe ri da LRF. Pelo que dis põe o § 1º, o ato que cri ar ou 
au men tar des pe sa de ca rá ter con ti nu a do de ve rá ser
ins tru í do com es ti ma ti va do im pac to or ça men tá rio-fi-
nan ce i ro no exer cí cio em que en trar em vi gor e nos
dois sub se qüen tes e de mons trar a ori gem dos re cur-

sos para o seu cus te io. O § 2º, por sua vez, de ter mi na
que tal ato de ve rá ser acom pa nha do de com pro va ção
de que a des pe sa cri a da ou au men ta da não afe ta rá
as me tas de re sul ta dos fis ca is pre vis tas na Lei de Di -
re tri zes Orça men tá ri as – LDO, de ven do seus efe i tos
fi nan ce i ros, nos pe río dos se guin tes, ser com pen sa-
dos pelo au men to per ma nen te de re ce i ta ou pela re -
du ção per ma nen te de des pe sa.

A Expo si ção de Mo ti vos Inter mi nis te ri al nº
64/MP/MJ, de 20 de mar ço de 2003, dos Se nho res
Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e
Nos ter mos do art. 17 da LRF “Con si de ra-se obri ga tó-
ria de ca rá ter con ti nu a do a des pe sa cor ren te de ri va-
da de lei, me di da pro vi só ria ou ato ad mi nis tra ti vo nor -
ma ti vo que fi xem para o ente a obri ga ção le gal de sua
exe cu ção por um pe río do su pe ri or a dois exer cí ci os”.

Ges tão e Mi nis tro da Jus ti ça, não aten de as exi -
gên ci as da LRF. Ao in vés, jus ti fi ca que “o ato de cri a-
ção de car gos so men te ge ra rá cus tos quan to do seu
pro vi men to e que os car gos que es tão sen do in clu í-
dos no Pla no Espe ci al de Car gos do De par ta men to
do Po lí cia Fe de ral já exis tem na es tru tu ra da Admi nis-
tra ção Pú bli ca Fe de ral.”

A in ter pre ta ção de que o ato que cria a des pe sa
obri ga tó ria não é a cri a ção de car gos, mas o seu pro -
vi men to, não en con tra apo io na le i tu ra sis te ma ti za da
dos dis po si ti vos ati nen tes do tex to cons ti tu ci o nal e da
LRF. A Cons ti tu i ção é cla ra, ao exi gir pré via e su fi ci en-
te do ta ção or ça men tá ria na “cri a ção de car gos”, que
se dá quan do edi ção da me di da pro vi só ria, e não
quan do do fu tu ro pro vi men to. É prin cí pio da LRF (art.
1º, § 1º) “a ação pla ne ja da e trans pa ren te, em que se
pre vi nem ris cos e cor ri gem des vi os ca pa zes de afe tar
o equi lí brio de con tas pú bli cas, me di an te... a obe diên-
cia a li mi tes e con di ções no que tan ga a re nún cia de
re ce i ta, ge ra ção de des pe sas com pes so al”. Não se
po de ria pla ne jar e pre ve nir ris cos na ges tão fis cal se
ace i tar mos a tese, a des pe i to da cons ti tu i ção, de que
a cri a ção de car gos por si só não gera des pe sa. O
pre ce den te las tre a do nes se ar gu men to in ver te ria
toda a ló gi ca e efi cá cia do pla ne ja men to fi nan ce i ro
que pres su põe do ta ção or ça men tá ria pré via e su fi ci-
en te. Além do que, caso vá li do, re me te ria o cum pri-
men to das exi gên ci as da LRF para cada pro vi men to,
seja de no vos car gos ou nas trans po si ções.

 Nos ter mos do art. 17 da LRF “Con si de ra-se obri ga tó ria de ca rá-
ter con ti nu a do a des pe sa cor ren te de ri va da de lei, me di da pro vi-
só ria ou ato ad mi nis tra ti vo nor ma ti vo que fi xem para o ente a
obri ga ção le gal de sua exe cu ção por um pe río do su pe ri or a dois
exer cí ci os”.
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Ao edi tar a MP, pres su põe-se que o au tor pro ve-
rá efe ti va men te tais car gos, pois do con trá rio não a
edi ta ria, vis to ser a exis tên cia de nor ma pres su pos to
ne ces sá rio ao pro vi men to de car gos pú bli cos. O pro -
vi men to do car go com a de cor ren te no me a ção, pos se
e exer cí cio nada mais são do que a con su ma ção do
pre vis to na nor ma, ain da que se in si ra na es fe ra de
dis cri ci o na ri e da de da Admi nis tra ção quan to à con ve-
niên cia e opor tu ni da de. O exa me de ade qua ção, ao
an te ci par-se ao gas to efe ti vo, visa es pe ci fi ca men te
es ti mar e pre ve nir gas tos não pla ne ja dos. Não se exi -
ge o cré di to adi ci o nal quan do do exa me da ade qua-
ção, mas sim, a in di ca ção da ori gem de even tu al al te-
ra ção na lei or ça men tá ria, caso ve nha a se re a li zar.

Enten de mos, as sim, que o ato que gera a des -
pe sa pú bli ca é a me di da pro vi só ria, ou a lei que cria
car gos ou con ce de van ta gens. De for ma aná lo ga, a
LRF de ter mi na que, atin gi do o li mi te má xi mo com
des pe sas com pes so al, fica ve da da a “cri a ção” de
car go, em pre go ou fun ção.

As des pe sas com pes so al que não aten dam ao
dis pos to nos arts. 16 e 17, nos ter mos do art. 21 da
LRF, se rão con si de ra das nu las de ple no di re i to. As
Leis nº 10.028/00, e 1.079/50 pre vê em san ções para
a hi pó te se de se or de nar des pe sa não au to ri za da.

III – Con clu são

O exa me da com pa ti bi li da de e ade qua ção or ça-
men tá ria e fi nan ce i ra da Me di da Pro vi só ria nº 112/03
in di ca que esta pre en che ape nas e ex clu si va men te a
exi gên cia le gal quan to à au to ri za ção da cri a ção de
no vos car gos(art. 169, § 1º, II da Cons ti tu i ção e art. 77 
da LDO). A trans for ma ção de car gos, a pré via e su fi ci-
en te do ta ção or ça men tá ria, o de mons tra ti vo do im-
pac to or ça men tá rio-fi nan ce i ro nes te e nos dois fu tu-
ros exer cí ci os e de ma is re gras le ga is men ci o na das,
que re gem a com pa ti bi li da de e ade qua ção or ça men-
tá ria e fi nan ce i ra de atos do Po der Pú bli co, não fo ram
aten di das.

Bra sí lia, 25 de mar ço de 2003. – Fran cis co de
Pa u la Schet ti ni, Con sul tor de Orça men to.

De acor do. – Eu gê nio Greg gi a nin, Di re tor.

PARECER SOSRE A MEDIDA PROVISÓRIA,
PROFERIDA NO PLENÁRIO DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

SR. PAULO PIMENTA (PT –- RS. Para emi tir pa -
re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, pas so
a pro fe rir pa re cer, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta,
à Me di da Pro vi só ria nº 112, de 21 de mar ço de 2003,
que cria car gos na Car re i ra Po li ci al Fe de ral e o Pla no

Espe ci al de Car gos do De par ta men to de Po lí cia Fe -
de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.

I – Re la tó rio

O Exmº Sr. Pre si den te da Re pú bli ca edi tou, nos
ter mos do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, a Me di da
Pro vi só ria nº 112, de 21 de mar ço de 2003, que “cria
car gos na Car re i ra de Po li ci al Fe de ral e o Pla no Espe -
ci al de Car gos do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral, e
dá ou tras pro vi dên ci as”. Seu tex to foi en ca mi nha do
ao Con gres so Na ci o nal por meio da Men sa gem nº 95, 
de 2003.

A me di da pro vi só ria pre vê a cri a ção, no Qu a dro
de Pes so al do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral –
DPF, de: 500 car gos de De le ga do de Po lí cia Fe de ral;
500 car gos de Pe ri to Cri mi nal Fe de ral; 1.100 car gos
de Agen tes de Po lí cia Fe de ral; 600 car gos de Escri -
vão de Po lí cia Fe de ral e 300 car gos de Pa pi los co pis ta
Po li ci al Fe de ral (art. 1º). Ou tros sim, a MP es tru tu ra o
Pla no Espe ci al de Car gos do De par ta men to de Po lí cia
Fe de ral – PEC/DPF (art. 2º, ca put), com pos to pe los
car gos efe ti vos não or ga ni za dos em car re i ras, per ten-
cen tes ao Qu a dro de Pes so al do DPF, me di an te en-
qua dra men to dos ser vi do res, de acor do com as res-
pec ti vas atri bu i ções, re qui si tos de for ma ção pro fis si o-
nal e po si ção re la ti va na ta be la, na for ma do Ane xo I da 
MP, en qua dra men to esse a se dar por op ção ir re tra tá-
vel (art. 2º, § 3º), na au sên cia da qual o ser vi dor será
re dis tri bu í do para ou tro ór gão da Admi nis tra ção Pú bli-
ca Fe de ral (art. 2º, § 4º) – pre vis to, ain da, que os car -
gos de ní vel su pe ri or e in ter me diá rio per ten cen tes ao
Pla no de Clas si fi ca ção de Car gos (PCC) da Lei nº
5.645, de 1970, va gos ou que vi e rem a va gar, se rão
trans for ma dos nos seus cor res pon den tes no re-
cém-cri a do Pla no Espe ci al de Car gos (art. 2º, § 5º) de-
ven do ser ex tin tos os car gos de ní vel au xi li ar exis ten-
tes, à me di da que va ga rem (art. 2º, § 6º).

O ven ci men to bá si co dos car gos do PEC/DPF é
o cons tan te no Ane xo II da MP (art. 3º), so bre ele in ci-
din do a Gra ti fi ca ção de Ati vi da de Exe cu ti va – GAE e a 
Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de Ati vi da de Téc ni-
co-Admi nis tra ti va – GDATA (art. 4º) ins ti tu í das, res -
pec ti va men te, pela Lei De le ga da nº 13, de 1992, e
pela Lei nº 10.404, de 2002.

A MP de ter mi na a re dis tri bu i ção para o DPF, e
con se qüen te trans for ma ção em car gos do Pla no
Espe ci al, de 240 car gos de ní vel su pe ri or e 1.260 car -
gos de ní vel in ter me diá rio do PCC (art. 5º) De ma is
dis so, es ta be le ce, re la ti va men te aos car gos do
PEC!DPF:
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1) a for ma de in gres so, por con cur so pú bli co de
pro vas, e os re qui si tos de in ves ti du ra nos car gos,
qua is se jam: con clu são de cur so de ní vel mé dio ou
su pe ri or e ha bi li ta ção es pe cí fi ca, con for me o caso
(art. 6º);

2) o de sen vol vi men to no car go, por pro gres são
fun ci o nal, dis ci pli na da em re gu la men to (art. 7º);

3) a jor na da de tra ba lho de 40 ho ras, res sal va-
dos os ca sos am pa ra dos em le gis la ção es pe cí fi ca
(art. 8º);

4) a pro i bi ção, vá li da tam bém para os in te gran-
tes da Car re i ra Po li ci al Fe de ral, de ces são para ou tro
ór gão ou en ti da de (art. 9º);

5) a pos si bi li da de de os ser vi do res do PEC/DPF 
exer ce rem Fun ções Co mis si o na das Téc ni cas não se
lhes apli can do o dis pos to no art. 58, § 1º, da MP nº
2.229-43 (art. 10).

Por fim, a MP dis põe que a ve da ção alu di da no
item 4 su pra não se apli ca aos que fo rem: (i) ce di dos
para exer cer car gos em co mis são ou fun ção de con fi-
an ça igual ou su pe ri or a DAS-5 ou equi va len te; (ii) ce -
di dos para o Mi nis té rio da Jus ti ça ou ór gãos da Pre si-
dên cia da Re pú bli ca; (iii) ce di dos por for ça de le gis la-
ção es pe cí fi ca. (art. 9º § 2º).

Os ser vi do res afas ta dos do DPF que não se en -
qua dram em tais ex ce ções de ve rão re tor nar ao ór gão
nos 30 dias pos te ri o res à con ver são da MP em lei (art. 
9º, § 1º).

Con quan to cons ti tu í da, a Co mis são Mis ta in-
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a me di da pro vi só ria
não che gou a ins ta lar-se. Por con se qüên cia, es go ta-
do o pra zo re gi men tal, o Exmo Sr. Pre si den te do Con -
gres so Na ci o nal en ca mi nhou-a a esta Casa, por in ter-
mé dio do Ofí cio nº 127 (CN), de 4 de abril de 2003.

Fo ram apre sen ta das 16 emen das à pro po si ção,
de au to ria dos Srs. Par la men ta res:

De pu ta do Alber to Fra ga (Emen das nos 1, 3, 5 e
13); De pu ta do Dr. Fran cis co Gon çal ves (Emen da nº
12); De pu ta do Gon za ga Pa tri o ta (Emen das nos 14,
15 e 16); Se na do ra Ide li Sal vat ti (Emen das nos 2, 4 e
6); De pu ta do Pe dro Cha ves (Emen das nos 7, 8, 9 e
11) e De pu ta do Wasny de Rou re (Emen da nº 10).

As Emen das nos 1 e 2 pro põem a su pres são do
in ci so I do art. 1º da MP, é di zer, da nor ma de cri a ção
de 500 car gos de De le ga do de Po lí cia Fe de ral, sob o
ar gu men to de que o DPF de ve ria ser or ga ni za do nos
mol des do FBI, com a re u nião das car re i ras da Po lí cia
Fe de ral em um só car go, o de Po li ci al Fe de ral, cons ti-
tu in do o De le ga do o úl ti mo ní vel da car re i ra, ra zão por 
que não se jus ti fi ca ria o au men to, nes te mo men to, do
nú me ro de car gos de De le ga do.

Por se me lhan te mo ti vo, as Emen das nos 3 e 4
pro põem a su pres são do Inci so II do art. 1º, que pre vê
a cri a ção de 500 no vos car gos de Pe ri to Cri mi nal Fe -
de ral, e as Emen das nos 5 e 6 pro põem nova re da ção
para o Inci so III do mes mo ar ti go, de modo a au men-
tar de 1.100 para 3.000 o nú me ro de car gos de Agen -
te da Po lí cia Fe de ral.

Ain da na mes ma li nha, a Emen da nº 7, subs ti tu-
ti va do tex to da me di da pro vi só ria, pro põe que a Car -
re i ra Po li ci al Fe de ral seja es tru tu ra da no car go úni co
de Po li ci al Fe de ral, di vi di do nas ca te go ri as fun ci o na is
de De le ga do de Po lí cia Fe de ral, Pe ri to Cri mi nal Fe de-
ral, Pa pi los co pis ta Po li ci al Fe de ral, Escri vão de Po lí-
cia Fe de ral e Agen te de Po lí cia Fe de ral, sen do as
duas pri me i ras ca te go ri as aces sí ve is por pro gres são
fun ci o nal dos ocu pan tes das de ma is, me di an te se le-
ção in ter na por pro vas e tí tu los, ou, quan do não hou -
ver cli en te la ori gi ná ria su fi ci en te, por meio de con cur-
so ex ter no de pro vas e tí tu los nas áre as de es pe ci a li-
za ção. No mais, a emen da man tém o sis te ma re mu-
ne ra tó rio atu al da car re i ra e o tex to do art. 10 da me di-
da pro vi só ria de ter mi na a re a li za ção de con cur so pú -
bli co anu al sem pre que o nú me ro de va gas atin gir
20% do nú me ro de ser vi do res em ati vi da de e fa cul ta
aos po li ci a is fe de ra is que se apo sen ta ram nos úl ti mos
dois anos com me nos de 55 anos de ida de a par ti ci-
pa ção na pri me i ra se le ção in ter na para os car gos de
De le ga do e Pe ri to Cri mi nal.

A Emen da nº 8 al te ra o art. 1º da me di da pro vi só-
ria, para pre ver que a Car re i ra Po li ci al Fe de ral seja
com pos ta de car go úni co de Po li ci al Fe de ral, di vi di do
nas ca te go ri as fun ci o na is que hoje cons ti tu em os car -
gos de que tra ta a Lei nº 9.266, de 1996, à se me lhan ça
do que es ta be le ce a Emen da nº 7, man ten do in to ca da,
quan to ao nú me ro, a re gra de cri a ção dos car gos.

A Emen da nº 9 co li ma al te rar o art. 1º da me di da
pro vi só ria, de modo a que o nú me ro de car gos cri a-
dos seja o se guin te: 3 mil de Agen te de Po lí cia Fe de-
ral, 400 de Escri vão de Po lí cia Fe de ral, 300 de Pa pi-
los co pis ta Po li ci al Fe de ral e 200 de Pe ri to Cri mi nal
Fe de ral.

A Emen da nº 10 visa mo di fi car o in ci so II do art.
1º da me di da pro vi só ria, para que o nú me ro de car gos
de Pe ri to Cri mi nal Fe de ral cri a dos pas se de qui nhen-
tos para mil.

A Emen da nº 11 pre ten de, mu dan do a re da ção
do art. 4º da me di da pro vi só ria, in clu ir en tre as par ce-
las re mu ne ra tó ri as dos ser vi do res in clu í dos no
PEC/DPF que exer çam ati vi da de em uni da de po li ci al
fe de ral a Gra ti fi ca ção de Ati vi da de de Ris co de que
tra ta o art. 4º da Lei nº 9.266, de 1996.

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  20 11945    517ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



A Emen da nº 12 ten ci o na es ten der aos ocu pan-
tes de car gos em co mis são DAS-4 ou equi va len tes a
re gra do art. 9º, § 2º, da me di da pro vi só ria, que per mi-
te a ces são para ou tros ór gãos ou en ti da des de ser vi-
do res da car re i ra po li ci al fe de ral e in te gran tes do
PEC/DPF ocu pan tes de car gos de ní vel DAS-5 ou su -
pe ri or ou seus equi va len tes.

A Emen da nº 13 ob je ti va in clu ir dois pa rá gra fos
no art. 1º da me di da pro vi só ria, des ti na dos a trans por
os ocu pan tes do car go de Agen te de Te le co mu ni ca-
ções e Ele tri ci da de para o qua dro de Agen tes de Po lí-
cia Fe de ral, na es pe ci a li da de de Agen te de Te le co-
mu ni ca ções, com efe i to so bre os ina ti vos e pen si o nis-
tas de ex-ti tu la res do re fe ri do car go.

As três úl ti mas emen das vi sam in clu ir dis po si ti-
vos da me di da pro vi só ria com os se guin tes con te ú-
dos, res pec ti va men te: cri a ção do De par ta men to de
Po lí cia Fer ro viá ria Fe de ral, no âm bi to do Mi nis té rio da 
Jus ti ça (Emen da nº 14); au to ri za ção do Po der Exe cu-
ti vo para trans for mar 850 fun ções de Po li ci al Fer ro viá-
rio, exis ten tes nas Admi nis tra ções Fer ro viá ri as, em
car gos efe ti vos de Po li ci al Fer ro viá rio Fe de ral, a se -
rem ocu pa dos me di an te op ção pe los atu a is Po li ci a is
Fer ro viá ri os da Rede Fer ro viá ria Fe de ral S/A e da
CBTU, no me a dos an te ri or men te à con ces são das
fer ro vi as fe de ra is (Emen da nº 16).

É o re la tó rio.

II – Voto

Cons ti tu ci o na li da de

O exa me da cons ti tu ci o na li da de do ato di ri-
ge-se não ape nas ao pró prio con te ú do da me di da
pro vi só ria, mas tam bém à ve ri fi ca ção dos pres su-
pos tos de re le vân cia e ur gên cia, con for me sa li en ta-
dos na ex po si ção de mo ti vos que acom pa nha a me -
di da pro vi só ria:

“A re le vân cia e ur gên cia da pre sen te
me di da pro vi só ria jus ti fi cam-se em ra zão da 
caó ti ca si tu a ção da se gu ran ça pú bli ca vi vi da
no País, ten do por ob je ti vo pri mor di al pro-
por ci o nar ma i or tran qüi li da de à so ci e da de
bra si le i ra, em es pe ci al à po pu la ção dos
Esta dos que nos úl ti mos tem pos têm so fri do
di re ta men te os efe i tos da cri mi na li da de, jus -
ti fi can do-se a cri a ção dos car gos e das con -
tra ta ções ora pro pos tos, com re cur sos hu-
ma nos há be is a con ter as men ci o na das
ações cri mi no sas.”

Com efe i to, a si tu a ção a que che gou a se gu ran-
ça pú bli ca em nos so País re cla ma ati tu des enér gi cas

e ime di a tas do Go ver no Fe de ral, sob pena de as ati vi-
da des cri mi no sas com pro me te rem ir re ver si vel men te
a or dem so ci al. Em vir tu de dis so, é pre men te a ado -
ção de me di das como o au men to do nú me ro de ser vi-
do res da Car re i ra Po li ci al Fe de ral e a re es tru tu ra ção
do qua dro de pes so al hoje exis ten te no De par ta men-
to de Po lí cia Fe de ral.

O cri me está cada vez mais or ga ni za do. As
gran des qua dri lhas pos su em ra mi fi ca ções em di ver-
sos Esta dos. Faz-se ne ces sá ria, por tan to, uma ma i or
atu a ção da Po lí cia Fe de ral, ante a in vi a bi li da de de as
po lí ci as es ta du a is, so zi nhas, com ba te rem or ga ni za-
ções cri mi no sas que co me tem in fra ções de re per cus-
são in te res ta du al ou mes mo in ter na ci o nal. É com pro -
vi dên ci as como as da pro po si ção le gis la ti va em exa -
me que o Go ver no Fe de ral con tri bu i rá para a so lu ção
do gra ve pro ble ma em que a se gu ran ça pú bli ca con -
ver teu-se nos úl ti mos anos.

Ante tais ra zões, con fi gu ra das a re le vân cia e a
ur gên cia da me di da, so mos pela cons ti tu ci o na li da de.

Ade qua ção or ça men tá ria

Para fins do dis pos to no art. 169, § 1º, in ci so II
da Cons ti tu i ção Fe de ral, o art. 77 da Lei nº
10.524/02 (LDO. re la ti va ao exer cí cio de 2003) dis-
põe que a con ces são de qua is quer van ta gens e a
cri a ção de car gos, em pre gos e fun ções de vem
cons tar de ane xo es pe cí fi co da lei or ça men tá ria. É o 
que faz a Lei nº 10.640, de 2003 (Lei Orça men tá ria
do exer cí cio de 2003), que, em seu Qu a dro VI, au to-
ri za gas tos do Po der Exe cu ti vo no li mi te de R$
772.700.000,00, des ti na dos, den tre ou tras fi na li da-
des: (i) à cri a ção de até 98 mil car gos ou em pre gos
pú bli cos de ní vel su pe ri or e in ter me diá rio; (ii) à ad-
mis são de pes so al de ní vel su pe ri or e in ter me diá rio,
me di an te pro vi men to de car gos ou em pre gos, em
di ver sas áre as, den tre as qua is a de de fe sa e se gu-
ran ça pú bli ca, para a qual foi au to ri za da a no me a-
ção de até cin co mil ser vi do res. Ade ma is, a Lei
Orça men tá ria pre vê do ta ção de R$188.600.000,00,
no Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges-
tão, des ti na da ao “pa ga men to de pes so al de cor ren-
te de pro vi men tos por meio de con cur sos pú bli cos
no âm bi to do Po der Exe cu ti vo (clas si fi ca ção pro gra-
má ti ca: 0791.0623.0001).

Com isso, te mos por aten di dos os re qui si tos
cons ti tu ci o na is e le ga is de ade qua ção or ça men tá ria
re fe ren tes à cri a ção dos car gos.

De seu tur no, a cri a ção do Pla no Espe ci al de
Car gos do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral não tem
qual quer im pac to fi nan ce i ro ou or ça men tá rio, uma
vez que os ven ci men tos e gra ti fi ca ções dos seus in te-
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gran tes con ti nu am a ter o mes mo va lor es ta be le ci do
para os ser vi do res do Pla no de Clas si fi ca ção de Car -
gos da Lei nº 5.645, de 1970.

Ante o ex pos to, en ten de mos não ha ver óbi ce de 
na tu re za fi nan ce i ra ou or ça men tá ria à apro va ção da
Me di da Pro vi só ria nº 112, de 2003.

Qu an to ao mé ri to, a Me di da Pro vi só ria nº 112, de
2003, é par te de um con jun to de me di das im ple men ta-
das pelo Go ver no Fe de ral com vis tas ao com ba te à cri -
mi na li da de, en tre as qua is po de mos ci tar tam bém a
cri a ção, pela Me di da Pro vi só ria nº 110, de 2003, re-
cen te men te apro va da por este Ple ná rio, na for ma de
Pro je to de Lei de Con ver são, da car re i ra de Agen te Pe -
ni ten ciá rio Fe de ral. Me ri tó ria, pois, a MP ora em apre -
ci a ção por esta Casa, na me di da em que cria 3 mil car -
gos da car re i ra Po li ci al Fe de ral, es tru tu ra Pla no Espe -
ci al de Car gos para os ser vi do res do DPF não per ten-
cen tes à car re i ra Po li ci al Fe de ral, pre vê a re dis tri bu i-
ção de 1.500 car gos para o De par ta men to da Po lí cia
Fe de ral e es ta be le ce res tri ções à ces são dos ser vi do-
res para ou tros ór gãos, en tre ou tros pon tos que po de-
ría mos des ta car. Te mos con vic ção de que tais me di-
das são de fun da men tal im por tân cia para o com ba te à
cri mi na li da de, que hoje cons ti tui uma das prin ci pa is
pre o cu pa ções da po pu la ção bra si le i ra.

Pas se mos, pois, à aná li se das emen das ofer ta das.
A nos so ver, em que pese a uma con cor dân cia

no mé ri to, pa de cem de ví cio de in cons ti tu ci o na li da de
as Emen das nºs 7 e 8, que ver sam so bre a cri a ção da
car re i ra úni ca cons ti tu í da pelo car go úni co de Po li ci al
Fe de ral, em cujo ápi ce es ta ri am as ca te go ri as de De -
le ga do da Po lí cia Fe de ral e Pe ri to Cri mi nal Fe de ral,
em cuja base es ta ri am as de ma is ca te go ri as.

Com efe i to, é pa cí fi co na dou tri na e ju ris pru dên-
cia pá tri as que o aces so a car gos pú bli cos so men te
se pode dar me di an te con cur so pú bli co, ten do sido
abo li dos pela Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988 os con-
cur sos in ter nos, com uni ver so res tri to de can di da tos,
in con ci liá ve is com o que dis põe o art. 37, in ci so II da
Lei Ma i or. Res tri ções à re gra do con cur so pú bli co so -
men te po dem exis tir se ex pres sa men te per mi ti das
pela Cons ti tu i ção Fe de ral, não sen do dado à lei es ta-
be le cê-las. Ou tros sim, não se pode di zer que se jam
es sen ci al men te idên ti cos os re qui si tos de in gres so e
as atri bu i ções dos car gos de De le ga do, de Agen te ou
Escri vão da Po lí cia Fe de ral.

Cum pre no tar que as ra zões que ani mam a re je-
i ção das su pra ci ta das emen das são igual men te vá li-
das com res pe i to à Emen da nº 13. So mos, por tan to,
pela re je i ção das Emen das nos 7 e 8, que pro põem a
trans po si ção dos ocu pan tes de Agen tes de Te le co-

mu ni ca ções e Ele tri ci da de para a car re i ra po li ci al fe -
de ral, sem con cur so pú bli co.

Com res pe i to às Emen das nos 15 e 16, que pre -
vi am o re en qua dra men to de em pre ga dos da Com pa-
nhia Bra si le i ra de Trans por tes Urba nos e da Rede
Fer ro viá ria Fe de ral S/A. (em li qui da ção), em car gos
pú bli cos de Po li ci al Fe de ral Fer ro viá rio Fe de ral, as re -
fe ri das emen das já fo ram, em par te, igual men te apre -
sen ta das, quan do da apre ci a ção da MP nº 103, ten do
sido apro va da nes ta Casa e en ca mi nha da para tra mi-
ta çãO no Se na do Fe de ral, ra zão pela qual pre li mi nar-
men te não fo ram aco lhi das.

Enten de mos deva ser re le i ta da a Emen da nº 12. 
Com efe i to, o mo men to de li ca do por que pas sa a se -
gu ran ça pú bli ca nes te País acon se lha que haja o ma i-
or nú me ro pos sí vel de po li ci a is no exer cí cio efe ti vo
das atri bu i ções do car go. Abrir a pos si bi li da de de ces -
são de po li ci a is para exer cer car gos em co mis são
DAS-5 ou su pe ri or em ou tros ór gãos já se cons ti tui, a
nos so ver, gran de con ces são. Afi gu ra-se-nos in con-
tro ver so que o com ba te efi caz à cri mi na li da de não
pres cin de do au men to de nú me ro de po li ci a is, da alo -
ca ção de mais re cur sos para o apa re lha men to dos ór -
gãos de se gu ran ça e tre i na men to de seus ser vi do res,
bem como de es tes efe ti va men te de sem pe nhem
suas fun ções. Em vir tu de dis so, cre mos de me lhor al -
vi tre não aco lher a re fe ri da emen da.

É de ver re je i tar a Emen da nº 14, por quan to o art. 
61, § 1º, II, e, da Lei Ma i or reza se rem de ini ci a ti va pri -
va ti va do Pre si den te da Re pú bli ca leis que dis po-
nham so bre a cri a ção de ór gãos da Admi nis tra ção
Pú bli ca. Assim, não pode emen da par la men tar in se rir
co man do de cri a ção do De par ta men to de Po lí cia Fer -
ro viá ria Fe de ral em tex to de MP que se quer tra ta da
cri a ção de ór gãos pú bli cos, sob pena de mal fe rir as
re gras cons ti tu ci o na is de ini ci a ti va de pro po si ções le -
gis la ti vas, o que já foi su pe ra do, in clu si ve quan do da
vo ta ção da Me di da Pro vi só ria nº 103.

As Emen das nos 5 e 6 ana li sa das iso la da men te
não po dem ser aco lhi das, eis que im por tam au men to
de des pe sa em pro po si ção de au to ria do Po der Exe -
cu ti vo, o que é ve da do pelo art. 63, I, da Car ta Mag na.
Seu aco lhi men to con jun to com as Emen das nos 1 a
4, ape sar de não acar re tar au men to de des pe sa, fa ria
com que ne nhum car go de De le ga do e Pe ri to Cri mi-
nal fos se cri a do. Estu do ela bo ra do pelo DPF in di ca
que o ór gão ne ces si ta am pli ar a quan ti da de de va gas
para to dos os car gos a Car re i ra Po li ci al Fe de ral, ra-
zão por que re je i ta mos as Emen das nos 1 a 6.

De qual quer ma ne i ra, com par ti lha mos a pre o-
cu pa ção de seus au to res quan to à ne ces si da de de
ver au men ta do ain da mais o nú me ro de agen tes.
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Assim, pro po moS uma so lu ção di mi nu in do em 50 o
nú me ro de De le ga dos e de Pe ri tos, o que pos si bi li ta-
rá, sem acar re tar au men to de des pe sa, um acrés ci-
mo de 190 o nú me ro de Agen tes.

Não es ta mos aco lhen do as Emen das nº 9 e nº
10, que au men tam em R$706.239,00 e
R$3.913.905,00, res pec ti va men te, a des pe sa pre vis-
ta, bem como a Emen da nº 11, que es ten de aos ser vi-
do res in te gran tes do PEC/DPF a Gra ti fi ca ção de Ati -
vi da de Ris co de que tra ta o art. 4º da Lei nº 9.266, de
1996, por im por ta rem au men to de des pe sa pre vis ta,
em con tra ri e da de ao art. 63, I, da Cons ti tu i ção, tema
que in clu si ve tive o cu i da do de ex por de for ma de ta-
lha da para a ca te go ria que, ape sar de cor re to no mé -
ri to, não há pre vi são or ça men tá ria para que nes te
mo men to seja es ten di da à re fe ri da gra ti fi ca ção.

Ape sar de lou vá ve is as ino va ções des ta me di da
pro vi só ria, en ten de mos que se faz mis ter uma re es-
tru tu ra ção mais pro fun da da Po lí cia Fe de ral, in clu si ve
com a cri a ção de mais car gos e re de fi ni ção das atri -
bu i ções de ou tros. Cabe men ci o nar que esse é um di -
ta me da pró pria Cons ti tu i ção, que, em seu art. 144, §
7º, es ta be le ce que a lei dis ci pli na rá a or ga ni za ção e o
fun ci o na men to dos ór gãos res pon sá ve is pela se gu-
ran ça pú bli ca, de ma ne i ra a ga ran tir a efi ciên cia de
suas ati vi da des.

Sen do as sim, in clu í mos no PLV, que a se guir
apre sen ta mos, dis po si ti vo fi xan do pra zo para que
seja en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal pro je to de
lei com essa fi na li da de.

Inse ri mos no tex to do pro je to de lei que a se guir
apre sen ta mos ar ti go com re da ção idên ti ca ao que
cons ta no Pro je to de Lei nº 477, de 2003, que tra mi ta
em re gi me de ur gên cia nes ta Casa. Como já exis te
essa pro po si ção, de au to ria do Po der Exe cu ti vo e de
igual teor, em tra mi ta ção, cre mos que sua in ser ção no 
pro je to que ela bo ra mos, além de não po der ser con si-
de ra da ví cio de ini ci a ti va, mi li ta em fa vor da ce le ri da-
de pro ces su al.

Qu an to ao mé ri to, é ine gá vel sua im por tân cia,
eis que tem por es co po so lu ci o nar o pro ble ma ge ra do
a par tir da re je i ção da Me di da Pro vi só ria nº 71, de
2002. Tal me di da pro vi só ria, en tre ou tras ma té ri as,
tra ta va do re po si ci o na men to dos in te gran tes da Car -
re i ra de Au di to ria da Re ce i ta Fe de ral, de modo a con -
fe rir a tais ser vi do res igual da de de tra ta men to re la ti-
va men te aos in te gran tes das de ma is car re i ras atu al-
men te es tru tu ra das nos ter mos de Lei nº 10.593, de
2002, por mo ti vos que não se re fe rem aos dis po si ti-
vos ati nen tes a este re po si ci o na men to. Este Ple ná rio
re je i tou a MP nº 71, de 2002. Isso acar re tou de crés ci-
mo sa la ri al para os ser vi do res em co men to. Assim, fa -

zen do jus ti ça aos ser vi do res, in clu í mos os arts. 12 e
13 no tex to do PLV, re mu ne ran do os que fi gu ra vam
com es ses mes mos nú me ros na MP ora em apre ci a-
ção, com vis tas a man ter os Au di to res Fis ca is da Re -
ce i ta Fe de ral pre ju di ca dos nos mes mos pa drões em
que se en con tra vam an tes da per da de vi gên cia da
MP nº 71, de 2002.

No to can te à ade qua ção or ça men tá ria para o
caso dos Au di to res Fis ca is, te mos a di zer que os re cur-
sos ne ces sá ri os à ab sor ção do cus to da me di da cons -
tam de cré di to su ple men tar aber to em fa vor do Mi nis té-
rio da Fa zen da por de cre to de 6 de mar ço de 2003.

A in clu são da hi pó te se no Qu a dro VI da lei or ça-
men tá ria des te exer cí cio foi pro pos ta em pro je to de lei
en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal em 12 de mar ço
de 2003. Com isso, aten di dos os re qui si tos cons ti tu ci o-
na is e le ga is, acre di ta mos que os dis po si ti vos in se ri dos
afas ta rão esse in de se ja do efe i to co la te ral ge ra do pela
re je i ção da Me di da Pro vi só ria nº 71, de 2002.

Ou tros sim, a pe di do do Po der Exe cu ti vo, e para
aper fe i ço ar a re da ção do art. 65 da Me di da Pro vi só ria
nº 2.228-1, de 6 de se tem bro de 2001, in se ri mos dis -
po si ti vo no PLV com vis tas a de i xar cla ro que as con -
tra ta ções por tem po de ter mi na do no âm bi to da Anci -
ne so men te se rão per mi ti das até 5 de se tem bro de
2005, e não en quan to não for com ple ta do o seu qua -
dro pró prio de pes so al, como cons ta do tex to atu al
da que la me di da pro vi só ria.

O art. 65, ao ve dar a “re con tra ta ção an tes de de -
cor ri dos 24 me ses do tér mi no do con tra to”, im pli ci ta-
men te ad mi te que a Anci ne pos sa fun ci o nar com qua -
dro pro vi só rio por mais de 4 anos, o que não pa re ce
nem um pou co ra zoá vel. Cum pre no tar que a im plan-
ta ção da au tar quia não pres su põe que to dos os car -
gos do qua dro pró prio de pes so al es te jam ocu pa dos.
Ade ma is, cabe re gis trar que, até o mo men to, tais con -
tra ta ções não fo ram fe i tas.

Por fim, in clu í mos no PLV ar ti go que pos si bi li ta a 
pror ro ga ção dos con tra tos tem po rá ri os de tra ba lho no 
âm bi to do Sis te ma de Vi gi lân cia da Ama zô nia até 31
de de zem bro de 2004, em aten di men to a so li ci ta ção
do Po der Exe cu ti vo. Tal pre vi são re ves te-se de ca rá-
ter ur gen te, eis que os re fe ri dos con tra tos en cer-
rar-se-ão no dia 31 do mês pre sen te, sem que a im -
plan ta ção do Si vam es te ja in te gral men te con clu í da e
es te ja ini ci a da a ope ra ção do Sis te ma. Como se
sabe, o afas ta men to da em pre sa ori gi nal men te es co-
lhi da para ser a in te gra do ra do pro je to de ses tru tu rou
sua con cep ção ge ren ci al, ten do sido ne ces sá ria,
para dar-lhe con ti nu i da de, a con tra ta ção tem po rá ria
de uma equi pe que, des de en tão, vem con du zin do os
tra ba lhos de im plan ta ção do Si vam.
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Atra sos ve ri fi ca dos na exe cu ção dos tra ba lhos,
em es pe ci al os ori un dos da ne ces si da de de atu a li za-
ção tec no ló gi ca e da for ma li za ção de con tra tos dis so
de cor ren tes, tor nam im pe ra ti vo que os con tra tos de
tra ba lho ce le bra dos se jam pror ro ga dos, o que nos le -
vou a adi ci o nar ar ti go ao PLV, com vis tas a evi tar a
des con ti nu i da de do pro je to, o que re dun da ria em ine -
gá ve is pre ju í zos ao Esta do e à so ci e da de.

Ante o ex pos to, res sal tan do que foi aten di da a
exi gên cia do art. 2º, § 1º, da Re so lu ção – CN nº 1, de
2002, ou seja, o en vio do tex to da MP, bem as sim da
res pec ti va men sa gem e da mo ti va ção do ato, ao Con -
gres so Na ci o nal, no mes mo dia de sua pu bli ca ção,
so mos pela apro va ção da Me di da Pro vi só ria nº 112,
de 2003, na for ma do se guin te:

“Pro je to de Lei de con ver sa ção nº 15 de 2003.
Me di da Pro vi só ria nº 112, de 2003. 

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fi cam cri a dos, na Car re i ra Po li ci al Fe de-

ral, de que tra ta o art. 1º do De cre to-Lei nº 2.251, de
26 de fe ve re i ro de 1985, re or ga ni za da pela Lei nº
9.266, de 15 de mar ço de 1996:

I – qua tro cen tos e cin qüen ta car gos de De le ga-
do de Po lí cia Fe de ral;

II – qua tro cen tos e cin qüen ta car gos de Pe ri to
Cri mi nal Fe de ral;

III – mil du zen tos e no ven ta car gos de Agen te de 
Po lí cia Fe de ral;

IV – se is cen tos car gos de Escri vão de Po lí cia
Fe de ral; e

V – tre zen tos car gos de Pa pi los co pis ta Po li ci al
Fe de ral.

Art. 2º Fica es tru tu ra do o Pla no Espe ci al de Car -
gos do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral, com pos to
pe los car gos de pro vi men to efe ti vo, re gi dos pela Lei
nº 8.112, de 11 de de zem bro de 1990, que não es te-
jam or ga ni za dos em car re i ras, per ten cen tes ao Qu a-
dro de Pes so al do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral
em 21 de mar ço de 2003, me di an te en qua dra men to
dos ser vi do res, de acor do com as res pec ti vas atri bu i-
ções, re qui si tos de for ma ção pro fis si o nal e po si ção
re la ti va na ta be la, con for me o cons tan te do Ane xo I.

§ 1º O en qua dra men to dos ser vi do res de que
tra ta o ca put na ta be la de ven ci men to obe de ce rá à
po si ção re la ti va na ta be la, con for me o cons tan te no
Ane xo I.

§ 2º Na apli ca ção do dis pos to nes te ar ti go, não
po de rá ocor rer mu dan ça de ní vel.

§ 3º O en qua dra men to de que tra ta este ar ti go
dar-se-á me di an te op ção ir re tra tá vel do ser vi dor, a

ser for ma li za da no pra zo de 60 dias, a con tar da vi -
gên cia des ta lei.

§ 4º Os ser vi do res ocu pan tes dos car gos que se 
re fe re o ca put que não op ta rem na for ma do § 3º se-
rão re dis tri bu í dos para ou tros ór gãos da Admi nis tra-
ção Pú bli ca Fe de ral.

§ 5º Os car gos de ní vel su pe ri or e in ter me diá rio
das ca te go ri as fun ci o na is da sis te má ti ca de clas si fi-
ca ção da Lei nº 5.645, de 10 de de zem bro de 1970,
do Qu a dro de Pes so al do De par ta men to de Po lí cia
Fe de ral que es te jam va gos na data da pu bli ca ção
des ta lei e os que vi e rem a va gar, se rão trans for ma-
dos nos seus cor res pon den tes do Pla no Espe ci al de
Car gos do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral.

§ 6º Os car gos de ní vel au xi li ar in te gran tes do
Pla no a que se re fe re o ca put se rão ex tin tos quan do
va gos.

§ 7º o po si ci o na men to dos ina ti vos na ta be la de
re mu ne ra ção será re fe ren ci a do à si tu a ção em que se
en con tra vam no mo men to de pas sa gem para a ina ti-
vi da de.

Art. 3º O ven ci men to bá si co dos car gos de que
tra ta o art. 2º são os cons tan tes da Ane xo II.

Pa rá gra fo úni co. So bre os va lo res da ta be la
cons tan te do Ane xo II in ci di rá qual quer ín di ce con ce-
di do a tí tu lo de re vi são ge ral da re mu ne ra ção dos ser-
vi do res pú bli cos fe de ra is, a par tir de ja ne i ro de 2003.

Art. 4º Os ser vi do res in te gran tes do Pla no Espe -
ci al de Car gos do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral
fa rão jus, de for ma não-cu mu la ti va, à Gra ti fi ca ção de
Ati vi da de de que tra ta a Lei De le ga da nº 13, de 27 de
agos to de 1992, e à Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de
Ati vi da de Téc ni co-Admi nis tra ti va – GDATA –, ins ti tu í-
da pela Lei nº 10.404, de 9 de ja ne i ro de 2002.

Art. 5º Se rão re dis tri bu í dos para o De par ta men-
to de Po lí cia Fe de ral du zen tos e qua ren ta car gos de
ní vel su pe ri or e mil du zen tos e ses sen ta car gos de ní -
vel in ter me diá rio do Pla no de Clas si fi ca ção de Car -
gos a que se re fe re a Lei nº 5.645, de 1970, sen do
trans for ma dos nos seus cor res pon den tes do Pla no
Espe ci al de Car gos do De par ta men to de Po lí cia Fe -
de ral.

Art. 6º O in gres so nos car gos re fe ri dos no art. 20 
far-se-á me di an te pré via apro va ção em con cur so pú -
bli co de pro vas, no pri me i ro pa drão de ven ci men to da
clas se ini ci al do res pec ti vo car go.

Pa rá gra fo úni co. São re qui si tos para in gres so
nos car gos re fe ri dos no art. 2º:

I – di plo ma de con clu são de en si no su pe ri or e,
se for o caso, ha bi li ta ção le gal es pe cí fi ca, con for me
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de fi ni do no edi tal do con cur so, para os car gos de ní -
vel su pe ri or; e

II – di plo ma de con clu são de en si no mé dio e, se
for o caso, ha bi li ta ção le gal es pe ci fi ca, con for me de fi-
ni do no edi tal do con cur so, para os car gos de ní vel in -
ter me diá rio.

Art. 7º O de sen vol vi men to do ser vi dor do Pla no
Espe ci al de Car gos do De par ta men to de Po lí cia Fe -
de ral ocor re rá me di an te pro gres são fun ci o nal, na for -
ma do re gu la men to.

Art. 8º É de qua ren ta ho ras se ma na is a jor na da
de tra ba lho dos in te gran tes do Pla no Espe ci al de Car -
gos do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral, res sal va dos
os ca sos am pa ra dos em le gis la ção es pe cí fi ca.

Art. 9º Os ser vi do res da Car re i ra Po li ci al Fe de ral
e do Pla no Espe ci al de Car gos do De par ta men to de
Po lí cia Fe de ral não po de rão ser ce di dos.

§ 1º Os ser vi do res de que tra ta a Lei nº 9.266,
de 15 de mar ço de 1996, atu al men te ce di dos, de ve-
rão re tor nar ao ór gão de ori gem, até trin ta dias após a 
en tra da em vi gor des ta lei.

§ 2º O dis pos to no ca put e no § 1º des te ar ti go
não se apli ca ao ser vi dor ocu pan te de car go em co -
mis são ou fun ção de con fi an ça igual ou su pe ri or a
DAS-5 ou equi va len te, ao ce di do ao Mi nis té rio da Jus -
ti ça ou aos ór gãos da Pre si dên cia da Re pú bli ca e ao
ce di do por for ça de le gis la ção es pe cí fi ca.

Art. 10. A res tri ção de que tra ta o § 1º do art. 58
da Me di da Pro vi só ria nº 2.22943, de 6 de se tem bro
de 2001, não se apli ca aos ser vi do res per ten cen tes
ao Pla no a que se re fe re o art. 2º des ta lei.

Art. 11. O Po der Exe cu ti vo en ca mi nha rá ao Con -
gres so Na ci o nal, no pra zo de 180 dias a con tar da pu -
bli ca ção des ta Lei, pro je to de lei dis pon do so bre a or -
ga ni za ção e o fun ci o na men to da Po lí cia Fe de ral, de
ma ne i ra a ga ran tir a efi cá cia de suas ati vi da des e o
aten di men to do dis pos to no § 7º do art. 144 da Cons ti-
tu i ção.

Art. 12. Os Au di to res-Fis ca is da Re ce i ta Fe de ral
no me a dos até 29 de ju lho de 1999 se rão po si ci o na-
dos na Ta be la de Ven ci men tos de que tra ta a Lei nº
10.593, de 6 de de zem bro de 2002, nas mes mas
clas ses e pa drões em que fo ram po si ci o na dos os Au -
di to res-Fis ca is da Pre vi dên cia So ci al e do Tra ba lho,
ob ser va das as da tas de no me a ções nos res pec ti vos
car gos efe ti vos e con si de ra das pro gres sões e pro mo-
ções pos te ri o res à in ves ti du ra.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to no ca put pro duz
efe i tos fi nan ce i ros a par tir de 1º de ou tu bro de 2002,
des con ta dos os va lo res pa gos por for ça do art. 9º, §
5º, da Me di da Pro vi só ria nº 71, de 3 de ou tu bro de
2002.

Art. 13. Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a
pror ro gar, ex cep ci o nal men te, até 31 de de zem bro de
2004, os con tra tos fir ma dos no âm bi to do pro je to do
Sis te ma de Vi gi lân cia da Ama zô nia — SIVAM, com
base no in ci so IV alí nea g do art. 2º da Lei nº 8.745, de 
9 de de zem bro de 1993.

Pa rá gra fo úni co. Inde pen den te men te da pror ro-
ga ção de que tra ta o ca put, a Co mis são para Co or de-
na ção da Implan ta ção do Pro je to SIVAM (CCSIVAM)
pro ce de rá à re du ção gra du al dos con tra tos vi gen tes
da se guin te for ma:

I — não me nos do que 20% se rão en cer ra dos
até 31 de maio de 2004;

II — não me nos do que 30% dos res tan tes se rão
en cer ra dos até 31 de agos to de 2004;

III — os de ma is se rão en cer ra dos até 31 de de -
zem bro de 2004.

Art. 14. O art. 65 da Me di da Pro vi só ria nº
2.228/1, de 6 de de zem bro de 2001, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 65. A Anci ne po de rá efe tu ar, nos ter mos do
art. 37, IX, da Cons ti tu i ção, e ob ser va do o dis pos to na 
Lei nº 8.745, de 9 de de zem bro de 1993, con tra ta ção
por tem po de ter mi na do, pelo pra zo de doze me ses,
do pes so al téc ni co im pres cin dí vel ao exer cí cio de
suas com pe tên ci as ins ti tu ci o na is.

§ 1º As con tra ta ções re fe ri das no ca put po de-
rão ser pror ro ga das, des de que sua du ra ção to tal não
ul tra pas se o pra zo de vin te e qua tro me ses, fi can do li -
mi ta da sua vi gên cia, em qual quer caso, a 5 de se tem-
bro de 2005.”

Art. 15. As des pe sas de cor ren tes da apli ca ção
des ta Lei cor re rão à con ta de do ta ções or ça men tá ri as
da União.

Art. 16. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Se guem ane xas as ta be las ci ta das no tex to da
Me di da Pro vi só ria.

Sr. Pre si den te, agra de ço aos De pu ta dos das le -
gis la tu ras an te ri o res que tra ba lha ram em vá ri as des -
sas ques tões a con tri bu i ção e os en si na men tos. A
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De pu ta da La u ra Car ne i ro foi in di ca da para pre si dir a
Co mis são Mis ta, caso fos se ins ta la da.

Re co nhe ço a con tri bu i ção de to dos os ilus tres
par la men ta res. Des ta co a par ti ci pa ção dos De pu ta-
dos Iriny Lo pes e Anto nio Car los Bis ca ia na ela bo ra-
ção des te re la tó rio. Agra de ço tam bém a to dos os De -
pu ta dos das ban ca das de apo io ao Go ver no.

Por fim, Sr. Pre si den te, não po de ria de i xar de
des ta car o tra ba lho fun da men tal dos téc ni cos da
Asses so ria Le gis la ti va da Casa e da Casa Ci vil da
Pre si dên cia da Re pú bli ca, da Li de ran ça da nos sa
ban ca da e do pes so al de meu ga bi ne te, sem os
qua is se ria im pos sí vel pro du zir este pa re cer para o
qual peço apo io de to dos os ilus tres De pu ta dos e
De pu ta das.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA:

PARECER Nº  , DE 2003

Em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta,
so bre a Me di da Pro vi só ria nº 112, de 21
de mar ço de 2003, que “cria car gos na
Car re i ra Po li ci al Fe de ral e o Pla no Espe -
ci al de Car gos do De par ta men to de Po li-
cia Fe de ral e dá ou tras pro vi dên ci as.”

Au tor: Po der Exe cu ti vo
Re la tor: De pu ta do Pa u lo Pi men ta

I – Re la tó rio

O Exmo Sr. Pre si den te da Re pú bli ca edi tou, nos
ter mos do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, a Me di da
Pro vi só ria nº 112, de 21 de mar ço de 2003, que “cria
car gos na Car re i ra Po li ci al Fe de ral e o Pla no Espe ci al
de Car gos do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral e dá
ou tras pro vi dên ci as.” Seu tex to foi en ca mi nha do ao
Con gres so Na ci o nal por meio da Men sa gem nº 95, de 
2003.

A Me di da Pro vi só ria pre vê a cri a ção, no Qu a dro
de Pes so al do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral –
DPF, de: 500 car gos de De le ga do de Po lí cia Fe de ral;
500 car gos de Pe ri to Cri mi nal Fe de ral; 1.100 car gos
de Agen te de Po lí cia Fe de ral; 600 car gos de Escri vão
de Po lí cia Fe de ral; e 300 car gos de Pa pi los co pis ta
Po li ci al Fe de ral (art. 1º).

Ou tros sim, a MP es tru tu ra o Pla no Espe ci al de
Car gos do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral –
PEC/DPF (art. 2º, ca put), com pos to pe los car gos efe -
ti vos não or ga ni za dos em car re i ras, per ten cen tes ao
Qu a dro de Pes so al do DPF, me di an te en qua dra men-

to dos ser vi do res, de acor do com as res pec ti vas atri -
bu i ções, re qui si tos de for ma ção pro fis si o nal e po si-
ção re la ti va na ta be la, na for ma do Ane xo I da MP, en -
qua dra men to esse a se dar por op ção ir re tra tá vel (art. 
2º, § 3º), na au sên cia da qual o ser vi dor será re dis tri-
bu í do para ou tro ór gão da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe -
de ral (art. 2º, § 4º). É pre vis to, ain da, que os car gos de 
ní vel su pe ri or e in ter me diá rio per ten cen te ao Pla no
de Clas si fi ca ção de Car gos (PCC) da Lei nº 5.645, de
1970, va gos ou que vi e rem a va gar, se rão trans for ma-
dos nos seus cor res pon den tes no re cém-cri a do Pla -
no Espe ci al de Car gos (art. 2º, § 5º), de ven do ser ex -
tin tos os car gos de ní vel au xi li ar exis ten tes, à me di da
que va ga rem (art. 2º, § 6º).

O ven ci men to bá si co dos car gos do PEC/DPF é
o cons tan te do Ane xo II da MP (art. 3º), so bre ele in ci-
din do a Gra ti fi ca ção de Ati vi da de Exe cu ti va – GAE e a 
Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de Ati vi da de Téc ni-
co-Admi nis tra ti va - GDATA (art.4º), ins ti tu í das, res-
pec ti va men te, pela Lei De le ga da nº 13, de 1992, e
pela Lei nº 10.404, de 2002.

A MP de ter mi na a re dis tri bu i ção para o DPF, e
con se qüen te trans for ma ção em car gos do Pla no
Espe ci al, de 240 car gos de ní vel su pe ri or e 1.260 car -
gos de ní vel in ter me diá rio do PCC (art. 5º). De ma is
dis so, es ta be le ce, re la ti va men te aos car gos do
PEC/DPF:

1) a for ma de in gres so, por con cur so pú bli co de
pro vas, e os re qui si tos de in ves ti du ra nos car gos,
qua is se jam: con clu são de cur so de ní vel mé dio ou
su pe ri or e ha bi li ta ção es pe cí fi ca, con for me o caso
(art. 6º);

2) o de sen vol vi men to no car go, por pro gres são
fun ci o nal, dis ci pli na da em re gu la men to (art. 7º);

3) a jor na da de tra ba lho de 40 ho ras, res sal va-
dos os ca sos am pa ra dos em le gis la ção es pe ci fi ca
(art. 8º);

4) a pro i bi ção, vá li da tam bém para os in te gran-
tes da Car re i ra Po li ci al Fe de ral, de ces são para ou tro
ór gão ou en ti da de (art. 9º);

5) a pos si bi li da de de os ser vi do res do PEC/DPF 
exer ce rem Fun ções Co mis si o na das Téc ni cas, não se 
lhes apli can do o dis pos to no art. 58, § 1º, da MP nº
2.229-43 (art. 10).

Por fim, a MP dis põe que a ve da ção alu di da no
item 4 su pra não se apli ca aos que fo rem: (i) ce di dos
para exer cer car go em co mis são ou fun ção de con fi-
an ça igual ou su pe ri or ao DAS-5 ou equi va len te; (ii)
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ce di dos para o Mi nis té rio da Jus ti ça ou ór gãos da
Pre si dên cia da Re pú bli ca; (iii) ce di dos por for ça de le -
gis la ção es pe cí fi ca (art. 9º, § 2º). Os ser vi do res afas -
ta dos do DPF que não se en qua dram em tais ex ce-
ções de ve rão re tor nar ao ór gão nos 30 dias pos te ri o-
res à con ver são da MP em lei (art. 9º, § 1º).

Con quan to cons ti tu í da, a Co mis são Mis ta in-
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a Me di da Pro vi só ria
não che gou a ins ta lar-se. Por con se qüên cia, es go ta-
do o pra zo re gi men tal, o Exmº Sr. Pre si den te do Con -
gres so Na ci o nal en ca mi nhou-a a esta Casa, por in ter-
mé dio do Ofí cio nº 127 (CN), de 4 de abril de 2003.

Fo ram apre sen ta das 16 emen das à pro po si ção,
de au to ria dos Srs. Par la men ta res: De pu ta do Alber to
Fra ga (Emen das nos 1, 3, 5 e 13), De pu ta do Dr.

Fran cis co Gon çal ves (Emen da nº 12); De pu ta do
Gon za ga Pa tri o ta (Emen das nos 14. 15 e 16); Se na do-
ra Ide li Sal vat ti (Emen das nºs 2, 4, 6); De pu ta do Pe -
dro Pi nhe i ro Cha ves (Emen das nºs 7, 8, 9 e 11) e De -
pu ta do Wasny De Rou re (Emen da nº 10).

As Emen das nºs 1 e 2 pro põem a su pres são do
in ci so I do art. 1º da MP, é di zer, da nor ma de cri a ção
de 500 car gos de De le ga do de Po li cia Fe de ral, sob o
ar gu men to de que o DPF de ve ria ser or ga ni za do nos
mol des do FBI, com a re u nião das car re i ras da Po li cia
Fe de ral em um só car go, o de Po li ci al Fe de ral, cons ti-
tu in do o De le ga do o úl ti mo ní vel da car re i ra, ra zão por 
que não se jus ti fi ca ria o au men to, nes te mo men to, do
nú me ro de car gos de De le ga do. Por se me lhan te mo ti-
vo, as Emen das nºs 3 e 4 pro põem a su pres são do in -
ci so II do art. 1º, que pre vê a cri a ção de 500 no vos
car gos de Pe ri to Cri mi nal Fe de ral, e as Emen das nos
5 e 6 pro põem nova re da ção para o in ci so III do mes -
mo ar ti go, de modo a au men tar de 1.100 para 3.000 o
nú me ro de car gos de Agen te de Po li cia Fe de ral.

Ain da na mes ma li nha, a Emen da nº 7, subs ti tu-
ti va do tex to da ME’, pro põe que a Car re i ra Po li ci al Fe -
de ral seja es tru tu ra da no car go úni co de Po li ci al Fe -
de ral, di vi di do nas ca te go ri as fun ci o na is de De le ga do
de Po li cia Fe de ral, Pe ri to Cri mi nal Fe de ral, Pa pi los co-
pis ta Po li ci al Fe de ral, Escri vão de Po lí cia Fe de ral e
Agen te de Po li cia Fe de ral, sen do as duas pri me i ras
ca te go ri as aces sí ve is por pro gres são fun ci o nal dos
ocu pan tes das de ma is, me di an te se le ção in ter na por
pro vas e tí tu los, ou, quan do não hou ver cli en te la ori gi-
ná ria su fi ci en te, por meio de con cur so ex ter no de pro -
vas e tí tu los nas áre as de es pe ci a li za ção. No mais, a
Emen da man tém o sis te ma re mu ne ra tó rio atu al da
car re i ra e o tex to do art. 10 da ME’, de ter mi na a re a li-

za ção de con cur so pú bli co anu al sem pre que o nú me-
ro de va gas atin gir 20% do nú me ro de ser vi do res em
ati vi da de e fa cul ta aos po li ci a is fe de ra is que se apo -
sen ta ram nos úl ti mos dois anos com me nos de 55
anos de ida de a par ti ci pa ção na pri me i ra se le ção in -
ter na para os car gos de De le ga do e Pe ri to Cri mi nal.

A Emen da nº 8 al te ra o art. 1º da MP, para pre ver
que a Car re i ra Po li ci al Fe de ral seja com pos ta de car -
go úni co de Po li ci al Fe de ral, di vi di do nas ca te go ri as
fun ci o na is que hoje cons ti tu em os car gos de que tra ta
a Lei nº 9.266, de 1996, à se me lhan ça do que es ta be-
le ce a Emen da nº 7, man ten do in to ca da, quan to ao
nú me ro, a re gra de cri a ção dos car gos.

A Emen da nº 9 co li ma al te rar o art. 1º da MP, de
modo a que o nú me ro de car gos cri a dos seja o se-
guin te: 3.000 de Agen te de Po li cia Fe de ral, 400 de
Escri vão de Po li cia Fe de ral, 300 de Pa pi los co pis ta
Po li ci al Fe de ral e 200 de Pe ri to Cri mi nal Fe de ral.

A Emen da nº 10 visa a mo di fi car o in ci so II do
art. 1º da MP, para que o nú me ro de car gos de Pe ri to
Cri mi nal Fe de ral cri a dos pas se de 500 para 1.000.

A Emen da nº 11 pre ten de, mu dan do a re da ção
do art. 4º da MP, in clu ir en tre as par ce las re mu ne ra tó-
ri as dos ser vi do res in clu í dos no PEC/DPF que exer -
çam ati vi da de em uni da de po li ci al fe de ral a Gra ti fi ca-
ção de Ati vi da de de Ris co. de que tra ta o art. 4º da Lei
nº 9.266, de 1996.

A Emen da nº 12 ten ci o na es ten der aos ocu pan-
tes de car gos em co mis são DAS 4 ou equi va len tes a
re gra do art. 9º § 2º, da MP, que per mi te a ces são para 
ou tros ór gãos -ou en ti da des de ser vi do res da car re i ra
po li ci al fe de ral e in te gran tes do PEC/DPF ocu pan tes
de car gos de ní vel DAS-5 ou su pe ri or, ou seus equi -
va len tes.

A Emen da nº 13 ob je ti va in clu ir dois pa rá gra fos
no art. 1º da MP, des ti na dos a trans por os ocu pan tes
do car go de Agen te de Te le co mu ni ca ções e Ele tri ci-
da de para o Qu a dro de Agen tes de Po li cia Fe de ral, na 
es pe ci a li da de de Agen te de Te le co mu ni ca ções, com
efe i to so bre os ina ti vos e pen si o nis tas de ex-ti tu la res
do re fe ri do car go.

As três úl ti mas emen das vi sam a in clu ir dis po si-
ti vos na MP com os se guin tes con te ú dos, res pec ti va-
men te: cri a ção do De par ta men to de Po lí cia Fer ro viá ria
Fe de ral, no âm bi to do Mi nis té rio da Jus ti ça (Emen da nº
14); au to ri za ção ao Po der Exe cu ti vo para trans for mar
850 fun ções de Po li ci al Fer ro viá rio, exis ten tes nas
Admi nis tra ções Fer ro viá ri as, em car gos efe ti vos de Po li-
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ci al Fer ro viá rio Fe de ral, a se rem ocu pa dos, me di an te
op ção, pe los atu a is Po li ci a is Fer ro viá ri os da RFFSA e
da CBTU, no me a dos an te ri or men te à con ces são das
fer ro vi as fe de ra is (Emen da nº 15); cri a ção de 850 car -
gos de Po li ci al Fer ro viá rio Fe de ral, a se rem ocu pa dos,
me di an te op ção, pe los atu a is Po li ci a is Fer ro viá ri os da
RFFSA e da CBTU, no me a dos an te ri or men te à con ces-
são das fer ro vi as fe de ra is (Emen da nº 16).

É o re 1a tó rio.

Voto

Cons ti tu ci o na li da de

O exa me da cons ti tu ci o na li da de do ato di ri ge-se
não ape nas ao pró prio con te ú do da me di da pro vi só ria,
mas tam bém à ve ri fi ca ção dos pres su postOS de re le-
vân cia e ur gên cia. Con for me sa li en ta do na Expo si ção
de Mo ti vos que acom pa nha a MP:

“A re le vân cia e ur gên cia da edi ção da
pre sen te Me di da Pro vi só ria se jus ti fi cam em 
ra zão da caó ti ca si tu a ção da se gu ran ça pú -
bli ca vi ven ci a da no País, ten do por ob je ti vo
pri mor di al pro por ci o nar ma i or tran qüi li da de
à so ci e da de bra si le i ra e, em es pe ci al~ à po -
pu la ção de Esta dos que nos úl ti mos tem pos
têm so fri do di re ta men te os efe i tos da cri mi-
na li da de, jus ti fi can do-se a cri a ção dos car-
gos e das con tra ta ções ora pro pos tos, com
re cur sos hu ma nos há be is a con ter as men -
ci o na das ações cri mi no sas.”

Com efe i to, a si tu a ção a que che gou a se gu ran-
ça pú bli ca em nos so Pa í is re cla ma ati tu des enér gi cas
e ime di a tas do Go ver no Fe de ral, sob pena de as ati vi-
da des cri mi no sas com pro me te rem ir re ver si vel men te
a or dem so ci al. Em vir tu de dis so, é pre men te a ado -
ção de me di das como o au men to do nú me ro de ser vi-
do res da Car re i ra Po li ci al Fe de ral e a re es tru tu ra ção
do qua dro de pes so al hoje exis ten te no DPF.

O cri me está cada vez mais or ga ni za do. As
gran des qua dri lhas pos su em ra mi fi ca ções em di ver-
sos Esta dos. Faz-se ne ces sá ria, por tan to, uma ma i or
atu a ção da Po lí cia Fe de ral, ante a in vi a bi li da de de as
po lí ci as es ta du a is, so zi nhas, com ba te rem or ga ni za-
ções cri mi no sas que co me tem in fra ções de re per cus-
são in te res ta du al ou mes mo in ter na ci o nal. E é com
pro vi dên ci as como as da pro po si ção le gis la ti va em
exa me que o Go ver no Fe de ral con tri bu i rá para a so lu-
ção do gra ve pro ble ma em que a se gu ran ça pú bli ca
se con ver teu nos úl ti mos anos.

Ante tais ra zões, con fi gu ra das a re le vân cia e a
ur gên cia da me di da, so mos pela sua cons ti tu ci o na li-
da de.

Ade qua ção or ça men tá ria

Para fins do dis pos to no art. 169, § lº, II, da
Cons ti tu ição Fe de ral, o art. 77 da Lei nº 10.524/02
(LDO re la ti va ao exer cí cio de 2003) dis põe que a
con ces são de qua is quer van ta gens e a cri a ção de
car gos, em pre gos e fun ções de vem cons tar de
ane xo es pe ci fi co da lei or ça men tá ria. E o que faz
a Lei nº 10.640, de 2003 (Lei Orça men tá ria do
exer cí cio de 2003), que, em seu Qu a dro VI, au to ri-
za gas tos do Po der Exe cu ti vo no li mi te de
R$772.700.000,00, des ti na dos, den tre ou tras fi na-
li da des: (i) cri a ção de até 98.000 car gos ou em-
pre gos pú bli cos de ní vel su pe ri or e in ter me diá rio;
(ii) à ad mis são de pes so al de ní vel su pe ri or e in-
ter me diá rio, me di an te pro vi men to de car gos ou
em pre gos, em di ver sas áre as, den tre as qua is a
de de fe sa e se gu ran ça pú bli ca, para a qual foi au -
to ri za da a no me a ção de até 5.000 ser vi do res.
Ade ma is, a Lei Orça men tá ria pre vê do ta ção de
R$188.600.000,00, no Mi nis té rio do Pla ne ja men to,
Orça men to e Ges tão, des ti na da ao “pa ga men to de 
pes so al de cor ren te de pro vi men tos por meio de
con cur sos pú bli cos no âm bi to do Po der Exe cu ti vo”
(clas si fi ca ção pro gra má ti ca: 0791.0623.0001). Com
isso, te mos por aten di dos os re qui si tos cons ti tu ci o-
na is e le ga is de ade qua ção or ça men tá ria re fe ren tes
à cri a ção dos car gos.

De seu tur no, a cri a ção do Pla no Espe ci al de
Car gos do DPF não tem

qual quer im pac to fi nan ce i ro ou or ça men tá rio,
uma vez que os ven ci men tos e

gra ti fi ca ções dos seus in te gran tes con ti nu am a
ter o mes mo va lor es ta be le ci do para os

ser vi do res do Pla no de Clas si fi ca ção de Car gos
da Lei nº 5.645, de 1970.

Ante o ex pos to, en ten de mos não ha ver óbi ce de 
na tu re za fi nan ce i ra ou or ça men tá ria à apro va ção da
MP nº 112, de 2003.

Mé ri to
A MP nº 112, de 2003, é par te de um con jun to

de me di das im ple men ta das pelo Go ver no Fe de ral
com vis tas ao com ba te à cri mi na li da de, en tre as qua is
po de mos ci tar tam bém a cri a ção, pela MP nº 110, de
2003, re cen te men te apro va da por este Ple ná rio, na
for ma de Pro je to de Lei de-Con ver são, da car re i ra de
Agen te Pe ni ten ciá rio Fe de ral. Me ri tó ria, pois, a MP
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ora em apre ci a ção por esta Casa, na me di da em que
cria 3.000 car gos da Car re i ra Po li ci al Fe de ral, es tru tu-
ra Pla no Espe ci al de Car gos para os ser vi do res do
DPF não per ten cen tes à Car re i ra Po li ci al Fe de ral,
pre vê a re dis tri bu i ção de 1.500 car gos para o DPF e
es ta be le ce res tri ções à ces são dos ser vi do res para
ou tros ór gãos, en tre ou tros pon tos que po de ría mos
des ta car. Te mos con vic ção de que tais me di das são
de fun da men tal im por tân cia para o com ba te à cri mi-
na li da de, que hoje cons ti tui uma das prin ci pa is pre o-
cu pa ções da po pu la ção bra si le i ra.

Pas se mos, pois, à aná li se das emen das ofer ta das.
A nos so ver, em que pese uma con cor dân cia no

mé ri to, pa de cem de ví cio de in cons ti tu ci o na li da de as
Emen das nos 7 e 8, que ver sam so bre a cri a ção de
car re i ra úni ca cons ti tu í da pelo car go úni co de Po li ci al
Fe de ral, em cujo ápi ce es ta ri am as ca te go ri as de De -
le ga do de Po lí cia Fe de ral e Pe ri to Cri mi nal Fe de ral e
em cuja base es ta ri am as de ma is ca te go ri as. Com
efe i to, é pa cí fi co na dou tri na e ju ris pru dên cia pá tri as
que o aces so a car gos pú bli cos so men te se pode dar
me di an te con cur so pú bli co, ten do sido abo li dos pela
Cons ti tu i ção de 1988 os con cur sos in ter nos, com uni -
ver so res tri to de can di da tos, in con ci liá ve is com o que
dis põe o art. 37, II, da Lei Ma i or. Res tri ções à re gra do
con cur so pú bli co so men te po dem exis tir se ex pres sa-
men te per mi ti das pela Cons ti tu i ção, não sen do dado
à lei es ta be le cê-las. Ou tros sim, não se pode di zer que 
se jam es sen ci al men te idên ti cos os re qui si tos de in-
gres so e as atri bu i ções dos car gos de De le ga do e de
Agen te ou Escri vão de Po li cia Fe de ral, tam pou co os
car gos de Pe ri to Cri mi nal e Pa pi los co pis ta Po li ci al
Fe de ral. Para tan to, bas ta fa zer a le i tu ra do De cre-
to-Lei nº 2.320, de 1987. Mes mo que se ad mi tis se a
mu dan ça, ela não po de ria ser vá li da para os atu a is
ser vi do res a me nos que eles se sub me tes sem a
con cur so pú bli co (que não se con fun de com o con -
cur so in ter no) para a ca te go ria fun ci o nal de De le ga-
do Fe de ral que a emen da ten ci o na cri ar, sob pena de 
ofen der o re tro ci ta do co man do cons ti tu ci o nal. Nes sa
ma té ria, a ju ris pru dên cia do Su pre mo Tri bu nal Fe de-
ral é re man so sa (cf. ADIn nº 248, ADIn nº 1.677, ADI
nº 368). Sen do as sim, so mos pela re je i ção das Emen -
das nº 7 e 8.

Cum pre no tar que as ra zões que ani mam a re je-
i ção das su pra ci ta das emen das são igual men te vá li-
das com res pe i to à Emen da nº 13, que pro põe a
trans po si ção dos ocu pan tes de car gos de Agen te de
Te le co mu ni ca ções e Ele tri ci da de para a car re i ra po li-
ci al fe de ral, sem con cur so pú bli co, e, a for ti o rí, com
res pe i to às Emen das nos 15 e 16, que pre vê em o en -
qua dra men to de em pre ga dos da Com pa nhia Bra si le i-

ra de Trans por tes Urba nos e da Rede Fer ro viá ria Fe -
de ral S.A. (em li qui da ção) em car gos pú bli cos de Po li-
ci al Fer ro viá rio Fe de ral. As re fe ri das emen das já fo-
ram em par te, igual men te apre sen ta das , quan do da
apre ci a ção da MP 103, ten do sido apro va das nes ta
Casa e en ca mi nha da para tra mi ta ção no Se na do Fe -
de ral, ra zão pela qual pre li mi nar men te não fo ram
aco lhi das.

Enten de mos deva ser re je i ta da a Emen da nº 12. 
Com efe i to, o mo men to de li ca do pelo qual pas sa a se -
gu ran ça pú bli ca nes te País acon se lha que haja o ma i-
or nú me ro pos sí vel de po li ci a is no exer cí cio efe ti vo
das atri bu i ções do car go. Abrir a pos si bi li da de de ces -
são de po li ci a is para exer cer car gos em co mis são
DAS-5 ou su pe ri or em ou tros ór gãos já cons ti tui, a
nos so ver, gran de con ces são. Afi gu ra-se-nos in con-
tro ver so que o com ba te efi caz à cri mi na li da de não
pres cin de do au men to do nú me ro de po li ci a is, da alo -
ca ção de mais re cur sos para o apa re lha men to dos ór -
gãos de se gu ran ça e tre i na men to de seus ser vi do res,
bem como de que es tes efe ti va men te de sem pe nhem
seus mis te res. Em vir tu de dis so, cre mos de me lhor al -
vi tre não aco lher a re fe ri da emen da.

É de ver re je i tar a Emen da nº 14, por quan to o art. 
61, § 1º, II, e, da Lei Ma i or reza se rem de ini ci a ti va pri -
va ti va do Pre si den te da Re pú bli ca leis que dis po-
nham so bre a cri a ção de ór gãos da Admi nis tra ção
Pú bli ca. Assim, não pode emen da par la men tar in se rir
co man do de cri a ção do De par ta men to de Po li cia Fer -
ro víá ria Fe de ral em tex to de MP que se quer tra ta da
cri a ção de ór gãos pú bli cos, sob pena de mal fe rir as
re gras cons ti tu ci o na is de ini ci a ti va de pro po si ções le -
gis la ti vas.

As Emen das nºs 5 e 6, ana li sa das iso la da men-
te, não po dem ser aco lhi das, eis que im por tam au-
men to de des pe sa em pro po si ção de au to ria do Po -
der Exe cu ti vo, o que é ve da do pelo art. 63, I, da Car ta
Mag na. Seu aco lhi men to con jun to com as Emen das
nºs 1 a 4, ape sar de não acar re tar au men to de des pe-
sa, fa ria com que ne nhum car go de De le ga do e Pe ri to
Cri mi nal fos se cri a do. Estu do ela bo ra do pelo DPF in -
di ca que o ór gão ne ces si ta am pli ar a quan ti da de de
va gas para to dos os car gos da Car re i ra Po li ci al Fe de-
ral, ra zão por que re je i ta mos as Emen das nºs 1 a 6.
De qual quer ma ne i ra, com par ti lha mos a pre o cu pa-
ção de seus au to res quan to à ne ces si da de de ver au -
men ta do ain da mais o nú me ro de agen tes. Assim,
pro po mos uma so lu ção di mi nu in do em 50 o nú me ro
de de le ga dos e de pe ri tos, o que pos si bi li ta rá, sem
acar re tar au men to de des pe sa, um acrés ci mo de 190
no nú me ro de agen tes.
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Não es ta mos aco lhen do as Emen das nºs 9 e 10, 
que au men tam em R$706.239,00 e R$3.913.905,00,
res pec ti va men te, a des pe sa pre vis ta, bem como a
Emen da nº 11, que es ten de aos ser vi do res in te gran-
tes do PEC/DPF a Gra ti fi ca ção de Ati vi da de Ris co de
que tra ta o art. 4º da Lei nº 9.266, de 1996, por im por-
ta rem au men to de des pe sa pre vis ta, em con tra ri e da-
de ao art. 63, I, da Cons ti tu i ção.

Ape sar de lou vá ve is as ino va ções des ta MP, en -
ten de mos que se faz mis ter uma re es tru tu ra ção mais
pro fun da da Po lí cia Fe de ral, in clu si ve com a cri a ção
de mais car gos e re de fi ni ção das atri bu i ções de al-
guns car gos. Cabe men ci o nar que esse é um di ta me
da pró pria Cons ti tu i ção, que, em seu art. 144, § 7º, es-
ta be le ce que a lei dis ci pli na rá a or ga ni za ção e o fun ci-
o na men to dos ór gãos res pon sá ve is pela se gu ra ça
pú bli ca, de ma ne i ra a ga ran tir a efi ciên cia de suas ati -
vi da des. Sen do as sim, in clu í mos no PLV que a se guir
apre sen ta mos dis po si ti vo fi xan do pra zo para que seja 
en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal pro je to de lei
com essa fi na li da de.

Inse ri mos no tex to do Pro je to de Lei que a se -
guir apre sen ta mos ar ti go com re da ção idên ti ca ao
que cons ta do Pro je to de Lei nº 477, de 2003, que tra -
mi ta em re gi me de ur gên cia nes ta Casa. Como ja
exis te essa pro po si ção, de au to ria do Po der Exe cu ti vo
e de igual teor, em tra mi ta ção, cre mos que sua in ser-
ção no pro je to que ela bo ra mos, além de não po der
ser con si de ra da ví cio de ini ci a ti va, mi li ta em fa vor da
ce le ri da de pro ces su al. Qu an to ao mé ri to, é ine gá vel
sua im por tân cia, eis que tem por es co po so lu ci o nar o
pro ble ma ge ra do a par tir da re je i ção da Me di da Pro vi-
só ria nº 711, de 2002. Tal MP, en tre ou tras ma té ri as,
tra ta va do re po si ci o na men to dos in te gran tes da Car -
re i ra de Au di to ria da Re ce i ta Fe de ral, de modo a con -
fe rir a tais ser vi do res igual da de de tra ta men to re la ti-
va men te aos in te gran tes das de ma is car re i ras atu al-
men te es tru tu ra das nos ter mos da Lei nº 10.593, de
2002. Por ra zões que não se re fe rem aos dis po si ti vos
ati nen tes a esse re po si ci o na men to, este Ple ná rio re -
je i tou a MP nº 71, de 2002. Isso acar re tou de crés ci mo
sa la ri al para os ser vi do res em co men to. Assim, fa zen-
do jus ti ça aos ser vi do res, in clu í mos os arts. 12 e 13
ao tex to do PLV, re nu me ran do os que fi gu ra vam com
es ses mes mos nú me ros na MP ora em apre ci a ção,
com vis tas a man ter os Au di to res Fis ca is da Re ce i ta
Fe de ral pre ju di ca dos nos mes mos pa drões em que
se en con tra vam an tes da per da de vi gên cia da MP nº
71, de 2002.

No to can te à ade qua ção or ça men tá ria de nos sa
so lu ção para o caso dos Au di to res Fis ca is, te mos a di -
zer que os re cur sos ne ces sá ri os à ab sor ção do cus to
da me di da cons tam de cré di to su ple men tar aber to em
fa vor do Mi nis té rio da Fa zen da por De cre to de 6 de mar -
ço de 2003. A in clu são da hi pó te se no Qu a dro VI da Lei
Orça men tá ria des te exer cí cio foi pro pos ta em Pro je to
de Lei en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal em 12 de
mar ço de 2003. Com isso, aten di dos os re qui si tos cons -
ti tu ci o na is e le ga is, acre di ta mos que os dis po si ti vos in -
se ri dos afas ta rão esse in de se ja do efe i to co la te ral ge -
ra do pela re je i ção da MP nº 71, de 2002.

Ou tros sim, a pe di do do Po der Exe cu ti vo, e para
aper fe i ço ar a re da ção do art. 65 da MP nº 2.228-1, de
6 de se tem bro de 2001, in se ri mos dis po si ti vo no PLV
com vis tas a de i xar cla ro que as con tra ta ções por
tem po de ter mi na do no âm bi to da Anci ne so men te se -
rão per mi ti das até 5 de se tem bro de 2005, e não en -
quan to não for com ple ta do o seu qua dro pró prio de
pes so al, como cons ta do tex to atu al da que la MP. O
art. 65, ao ve dar a “re con tra ta ção an tes de de cor ri dos
vin te e qua tro me ses do tér mi no do con tra to” im pli ci-
ta men te ad mi te que a Anci ne pos sa fun ci o nar com
qua dro pro vi só rio por mais de qua tro anos, o que não
pa re ce nem um pou co ra zoá vel. Cum pre no tar que a
im plan ta ção da au tar quia não pres su põe que to dos
os car gos do qua dro pró prio de pes so al es te jam ocu -
pa dos. Ade ma is, cabe re gis trar que até o mo men to
tais con tra ta ções não fo ram fe i tas.

Por fim, in clu í mos no PLV ar ti go pos si bi li tan do a
pror ro ga ção dos con tra tos tem po rá ri os de tra ba lho no 
âm bi to do Sis te ma de Vi gi lân cia da Ama zô nia até 31
de de zem bro de 2004, em aten di men to a so li ci ta ção
do Po der Exe cu ti vo. Tal pre vi são re ves te-se de ca rá-
ter ur gen te, eis que os re fe ri dos con tra tos en cer-
rar-se-ão no dia 31 do pre sen te mês, sem que a im -
plan ta ção do SIVAM es te ja in te gral men te con clu í da e
ini ci a da a ope ra ção do Sis te ma. Como se sabe, o
afas ta men to da em pre sa ori gi nal men te es co lhi da
para ser a in te gra do ra do pro je to de ses tru tu rou sua
con cep ção ge ren ci al, ten do sido ne ces sá ria, para
dar-lhe con ti nu i da de, a con tra ta ção tem po rá ria de
uma equi pe que, des de en tão, vem con du zin do os
tra ba lhos de im plan ta ção do SIVAM. Atra sos ve ri fi ca-
dos na exe cu ção dos tra ba lhos, em es pe ci al os ori un-
dos da ne ces si da de de atu a li za ção tec no ló gi ca e da
for ma li za ção de con tra tos dis so de cor ren tes, tor nam
im pe ra ti vo que os con tra tos de tra ba lho ce le bra dos
se jam pror ro ga dos, o que nos le vou a adi ci o nar ar ti go

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  20 11955    527ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



ao PLV, com vis tas a evi tar a des con ti nu i da de do pro -
je to, que re dun da ria em ine gá ve is pre ju í zos ao Esta -
do e à so ci e da de.

Ante o ex pos to, res sal tan do que foi aten di da a
exi gên cia do art. 2º, § 1º, da Re so lu ção - CN nº 1, de
2002, ou seja, o en vio do tex to da MP, bem as sim da
res pec ti va Men sa gem e da mo ti va ção do ato, ao Con -
gres so Na ci o nal, no mes mo dia de sua pu bli ca ção,
so mos pela apro va ção da Me di da Pro vi só ria nº 112,
de 2003, na for ma do se guin te:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 15, DE 2003

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 112, DE 2003

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fi cam cri a dos, na Car re i ra Po li ci al Fe de-

ral, de que tra ta o art. 1º do De cre to-Lei nº 2.251, de
26 de fe ve re i ro de 1985, re or ga ni za da pela Lei nº
9.266, de 15 de mar ço de 1996:

I – qua tro cen tos e cin qüen ta car gos de De le ga-
do de Po lí cia Fe de ral;

II – qua tro cen tos e cin qüen ta car gos de Pe ri to
Cri mi nal Fe de ral;

III – mil du zen tos e no ven ta car gos de Agen te de 
Po lí cia Fe de ral;

IV – se is cen tos car gos de Escri vão de Po lí cia
Fe de ral; e

V – tre zen tos car gos de Pa pi los co pis ta Po li ci al
Fe de ral.

Art. 2º Fica es tru tu ra do o Pla no Espe ci al de Car -
gos do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral, com pos to
pe los car gos de pro vi men to efe ti vo, re gi dos pela Lei
nº 8.112, de 11 de de zem bro de 1990, que não es te-
jam or ga ni za dos em car re i ras, per ten cen tes ao Qu a-
dro de Pes so al do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral
em 21 de mar ço de 2003, me di an te en qua dra men to
dos ser vi do res, de acor do com as res pec ti vas atri bu i-
ções, re qui si tos de for ma ção pro fis si o nal e po si ção
re la ti va na ta be la, con for me o cons tan te do Ane xo I.

§ 1º O en qua dra men to dos ser vi do res de que
tra ta o ca put, na ta be la de ven ci men to, obe de ce rá à
po si ção re la ti va na ta be la, con for me o cons tan te do
Ane xo I.

§ 2º Na apli ca ção do dis pos to nes te ar ti go, não
po de rá ocor rer mu dan ça de ní vel.

§ 3º O en qua dra men to de que tra ta este ar ti go
dar-se-á me di an te op ção ir re tra tá vel do ser vi dor, a

ser for ma li za da no pra zo de ses sen ta dias, a con tar
da vi gên cia des ta Lei.

§ 4º Os ser vi do res ocu pan tes dos car gos a que
se re fe re o ca put que não op ta rem na for ma do § 3º
se rão re dis tri bu í dos para ou tros ór gãos da Admi nis-
tra ção Pú bli ca Fe de ral.

§ 5º Os car gos de ní vel su pe ri or e in ter me diá rio
das ca te go ri as fun ci o na is da sis te má ti ca de clas si fi-
ca ção da Lei nº 5.645, de 10 de de zem bro de 1970,
do Qu a dro de Pes so al do De par ta men to de Po lí cia
Fe de ral que es te jam va gos na data da pu bli ca ção
des ta Lei e os que vi e rem a va gar, se rão trans for ma-
dos nos seus cor res pon den tes do Pla no Espe ci al de
Car gos do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral.

§ 6º Os car gos de ní vel au xi li ar in te gran tes do
Pla no a que se re fe re o ca put se rão ex tin tos quan do
va gos.

§ 7º O po si ci o na men to dos ina ti vos na ta be la de
re mu ne ra ção será re fe ren ci a do à si tu a ção em que se
en con tra vam no mo men to de pas sa gem para a ina ti-
vi da de.

Art. 3º O ven ci men to bá si co dos car gos de que
tra ta o art. 2º são os cons tan tes do Ane xo II.

Pa rá gra fo úni co. So bre os va lo res da ta be la
cons tan te do Ane xo II in ci di rá qual quer ín di ce con ce-
di do a tí tu lo de re vi são ge ral da re mu ne ra ção dos ser-
vi do res pú bli cos fe de ra is, a par tir de ja ne i ro de 2003.

Art. 4º Os ser vi do res in te gran tes do Pla no Espe -
ci al de Car gos do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral
fa rão jus, de for ma não cu mu la ti va, à Gra ti fi ca ção de
Ati vi da de de que tra ta a Lei De le ga da nº 13, de 27 de
agos to de 1992, e à Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de
Ati vi da de Téc ni co-Admi nis tra ti va - GDATA, ins ti tu í da
pela Lei nº 10.404, de 9 de ja ne i ro de 2002.

Art. 5º Se rão re dis tri bu í dos para o De par ta men-
to de Po lí cia Fe de ral du zen tos e qua ren ta car gos de
ní vel su pe ri or e mil du zen tos e ses sen ta car gos de ní -
vel in ter me diá rio do Pla no de Clas si fi ca ção de Car -
gos a que se re fe re a Lei nº 5.645, de 1970, sen do
trans for ma dos nos seus cor res pon den tes do Pla no
Espe ci al de Car gos do De par ta men to de Po lí cia Fe -
de ral.

Art. 6º O in gres so nos car gos re fe ri dos no art. 2º
far-se-á me di an te pré via apro va ção em con cur so pú -
bli co de pro vas, no pri me i ro pa drão de ven ci men to da
clas se ini ci al do res pec ti vo car go.

Pa rá gra fo úni co. São re qui si tos para in gres so
nos car gos re fe ri dos no art. 2º:
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I – di plo ma de con clu são de en si no su pe ri or e,
se for o caso, ha bi li ta ção le gal es pe cí fi ca, con for me
de fi ni do no edi tal do con cur so, para os car gos de ní -
vel su pe ri or, e

II – di plo ma de con clu são de en si no mé dio e, se
for o caso, ha bi li ta ção le gal es pe cí fi ca, con for me de fi-
ni do no edi tal do con cur so, para os car gos de ní vel in -
ter me diá rio.

Art. 7º O de sen vol vi men to do ser vi dor do Pla no
Espe ci al de Car gos do De par ta men to de Po lí cia Fe -
de ral ocor re rá me di an te pro gres são fun ci o nal, na for -
ma do re gu la men to.

Art. 8º É de qua ren ta ho ras se ma na is a jor na da
de tra ba lho dos in te gran tes do Pla no Espe ci al de Car -
gos do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral, res sal va dos
os ca sos am pa ra dos em le gis la ção es pe cí fi ca.

Art. 9º Os ser vi do res da Car re i ra Po li ci al Fe de ral
e do Pla no Espe ci al de Car gos do De par ta men to de
Po lí cia Fe de ral não po de rão ser ce di dos.

§ 1º Os ser vi do res de que tra ta a Lei nº 9.266,
de 15 de mar ço de 1996, atu al men te ce di dos, de ve-
rão re to mar ao ór gão de ori gem, até trin ta dias após a
en tra da em vi gor des ta lei.

§ 2º O dis pos to no ca put e no § 1º des te ar ti go
não se apli ca ao ser vi dor ocu pan te de car go em co -
mis são ou fun ção de con fi an ça igual ou su pe ri or a
DAS-5 ou equi va len te, ao ce di do ao Mi nis té rio da Jus -
ti ça ou aos ór gãos da Pre si dên cia da Re pú bli ca e ao
ce di do por for ça de le gis la ção es pe cí fi ca.

Art. 10. A res tri ção de que tra ta o § 1º do art. 58
da Me di da Pro vi só ria nº 2.229-43, de 6 de se tem bro
de 2001, não se apli ca aos ser vi do res per ten cen tes
ao Pla no a que se re fe re o art. 2º des ta lei.

Art. 11. O Po der Exe cu ti vo en ca mi nha rá ao Con -
gres so Na ci o nal, no pra zo de 180 dias a con tar da pu -
bli ca ção des ta lei, pro je to de lei dis pon do so bre a or -
ga ni za ção e o fun ci o na men to da Po lí cia Fe de ral, de
ma ne i ra a ga ran tir a efi cá cia de suas ati vi da des e o
aten di men to do dis pos to no § 7º do art. 144 da Cons ti-
tu i ção.

Art. 12. Os Au di to res-Fis ca is da Re ce i ta Fe de ral
no me a dos até 29 de ju lho de 1999 se rão po si ci o na-
dos na Ta be la de Ven ci men tos de que tra ta a Lei nº
10.593, de 06 de de zem bro de 2002, nas mes mas
clas ses e pa drões em que fo ram po si ci o na dos os Au -
di to res-Fis ca is da Pre vi dên cia So ci al e do Tra ba lho,
ob ser va das as da tas de no me a ções nos res pec ti vos
car gos efe ti vos e con si de ra das pro gres sões e pro mo-
ções pos te ri o res à in ves ti du ra.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to no ca put pro duz efe i-
tos fi nan ce i ros a par tir de 1º de ou tu bro de 2002, des con-

ta dos os va lo res pa gos por for ça do art. 9º, § 5º, da
Me di da Pro vi só ria nº 71, de 3 de ou tu bro de 2002.

Art. 13. Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a
pror ro gar, ex cep ci o nal men te, até 31 de de zem bro de
2004, os con tra tos fir ma dos no âm bi to do pro je to do
Sis te ma de Vi gi lân cia da Ama zô nia — SIVAM, com
base no in ci so VI, alí nea g, do art. 2º da Lei nº 8.745,
de 9 de de zem bro de 1993.

Pa rá gra fo úni co. Inde pen den te men te da pror ro-
ga ção de que tra ta o ca put, a Co mis são para Co or de-
na ção da Implan ta ção do Pro je to SIVAM (CCSIVAM)
pro ce de rá à re du ção gra du al dos con tra tos vi gen tes
da se guin te for ma:

I – não me nos do que 20% se rão en cer ra dos até 
31 de maio de 2004;

II não me nos do que 30% dos res tan tes se rão
en cer ra dos até 31 de agos to de 2004;

III – os de ma is se rão en cer ra dos até 31 de de -
zem bro de 2004.

Art. 14. O art. 65 da Me di da Pro vi só ria nº
2.228-1, de 6 de se tem bro de 2001, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 65. A Anci ne po de rá efe tu ar, nos
ter mos do art. 37, IX, da Cons ti tu i ção, e ob -
ser va do o dis pos to na Lei nº 8.745, de 9 de
de zem bro de 1993, con tra ta ção por tem po
de ter mi na do, pelo pra zo de doze me ses, do
pes so al téc ni co im pres cin dí vel ao exer cí cio
de suas com pe tên ci as ins ti tu ci o na is.

§ 1º As con tra ta ções re fe ri das no ca-
put po de rão ser pror ro ga das, des de que
sua du ra ção to tal não ul tra pas se o pra zo de
vin te e qua tro me ses, fi can do li mi ta da sua
vi gên cia, em qual quer caso, a 5 de se tem-
bro de 2005.”

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

Art. 15. As des pe sas de cor ren tes da apli ca ção
des ta lei cor re rão à con ta de do ta ções or ça men tá ri-
as da União.

Art. 16. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal

nº 19, de 4-6-98:
“Art. 37. A ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta e in di re ta

de qual quer dos Po de res da União, dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os obe de ce rá aos prin -
cí pi os de le ga li da de, im pes so a li da de, mo ra li da de, pu -
bli ci da de e efi ciên cia e, tam bém, ao se guin te:”
....................................................................................

IX – a lei es ta be le ce rá os ca sos de con tra ta ção
por tem po de ter mi na do para aten der a ne ces si da de
tem po rá ria de ex cep ci o nal in te res se pú bli co;

....................................................................................
Art. 144. A se gu ran ça pú bli ca, de ver do Esta do,

di re i to e res pon sa bi li da de de to dos, é exer ci da para a
pre ser va ção da or dem pú bli ca e da in co lu mi da de das
pes so as e do pa tri mô nio, atra vés dos se guin tes ór -
gãos:
....................................................................................

§ 7º A lei dis ci pli na rá a or ga ni za ção e o fun ci o-
na men to dos ór gãos res pon sá ve is pela se gu ran ça
pú bli ca, de ma ne i ra a ga ran tir a efi ciên cia de suas ati -
vi da des.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 2.251, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1985

Dis põe so bre a cri a ção da Car re i ra
Po li ci al Fe de ral e seus car gos, fixa os va -
lo res de seus ven ci men tos e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca , usan do da atri bu i ção
que lhe con fe re o ar ti go 55, item III, da Cons ti tu i ção,

De cre ta:
Art 1º Fica cri a da, no Qu a dro Per ma nen te do

De par ta men to de Po lí cia Fe de ral, a Car re i ra Po li ci-
al Fe de ral, com pos ta de car gos de De le ga do de Po -
lí cia Fe de ral, Pe ri to Cri mi nal Fe de ral, Cen sor Fe de-
ral, Escri vão de Po lí cia Fe de ral, Agen te de Po lí cia
Fe de ral e Pa pi los co pis ta Po li ci al Fe de ral, con for me
o Ane xo I des te de cre to-lei, com os en car gos pre-
vis tos na Cons ti tu i ção Fe de ral e na le gis la ção es pe-
cí fi ca.
....................................................................................

LEI DELEGADA Nº 13, 
DE 27 DE AGOSTO DE 1992

Insti tui Gra ti fi ca ções de Ati vi da de
para os ser vi do res ci vis do Po der Exe cu-
ti vo, revê van ta gens e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

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

LEI Nº 5.645, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1970

Esta be le ce di re tri zes para a clas si fi-
ca ção de car gos do Ser vi ço Ci vil da
União e das au tar qui as fe de ra is, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

Dis põe so bre o re gi me ju rí di co dos
ser vi do res pú bli cos ci vis da União, das
au tar qui as e das fun da ções pú bli cas fe-
de ra is.

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

LEI Nº 8.745, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1993

Dis põe so bre a con tra ta ção por tem -
po de ter mi na do para aten der a ne ces si-
da de tem po rá ria de ex cep ci o nal in te res-
se pú bli co, nos ter mos do in ci so IX do
art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 2º Con si de ra-se ne ces si da de tem po rá ria de 

ex cep ci o nal in te res se pú bli co:
....................................................................................

VI – ati vi da des: (Re da ção dada pela Lei nº
9.849, de 26 de ou tu bro de 1999).
....................................................................................

g) de sen vol vi das no âm bi to dos pro je tos do Sis -
te ma de Vi gi lân cia da Ama zô nia - SIVAM e do Sis te-
ma de Pro te ção da Ama zô nia - SIPAM.
....................................................................................

LEI Nº 9.266, DE 15 DE MARÇO DE 1996

Re or ga ni za as clas ses da Car re i ra
Po li ci al Fe de ral, fixa a re mu ne ra ção dos
car gos que as in te gram e dá ou tras pro-
vi dên ci as.

....................................................................................
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LEI Nº 10.404, DE 9 DE JANEIRO DE 2002

Dis põe so bre a cri a ção da Gra ti fi ca-
ção de De sem pe nho de Ati vi da de Téc ni-
co-Admi nis tra ti va – GDATA, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 10.593, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2002

Dis põe so bre a re es tru tu ra ção da
Car re i ra Au di to ria do Te sou ro Na ci o nal,
que pas sa a de no mi nar-se Car re i ra Au di-
to ria da Re ce i ta Fe de ral – ARF, e so bre a
or ga ni za ção da Car re i ra Au di to ria-Fis cal
da Pre vi dên cia So ci al e da Car re i ra Au di-
to ria-Fis cal do Tra ba lho, e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

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

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.229-43, 
DE 6 DE SETEMBRO DE 2001

Dis põe so bre a cri a ção, re es tru tu ra-
ção e or ga ni za ção de car re i ras, car gos e
fun ções co mis si o na das téc ni cas no âm -
bi to da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral di -
re ta, au tár qui ca e fun da ci o nal, e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

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

FUNÇÕES COMISSIONADAS TÉCNICAS

Art. 58. Fi cam cri a das no Mi nis té rio do Pla ne ja-
men to, Orça men to e Ges tão, para uso no âm bi to do
Po der Exe cu ti vo Fe de ral, oito mil se te cen tas e três
Fun ções Co mis si o na das Téc ni cas – FCT, cu jos ní ve-
is e va lo res são os cons tan tes do Ane xo XIII.

§ 1º As Fun ções Co mis si o na das Téc ni cas des ti-
nam-se ex clu si va men te a ocu pan tes de car gos efe ti-
vos, cons tan tes do Ane xo V da Lei nº 9.367. de 16 de
de zem bro de 1996, que não te nham sido es tru tu ra-
dos em car re i ras ou abran gi dos pelo art. 1º des ta Me -
di da Pro vi só ria.

§ 2º O ser vi dor, in ves ti do nas Fun ções Co mis si-
o na das a que se re fe re o ca put des te ar ti go, po de rá
op tar por uma das re mu ne ra ções a se guir dis cri mi na-
das, obe de ci dos aos li mi tes fi xa dos pela Lei nº 8.852.
de 4 de fe ve re i ro de 1994:

I – a re mu ne ra ção do va lor uni tá rio to tal da Fun -
ção Co mis si o na da Téc ni ca, acres ci da dos anuê ni os;

II – a di fe ren ça en tre a re mu ne ra ção to tal da
Fun ção Co mis si o na da Téc ni ca e a re mu ne ra ção do
car go efe ti vo; ou

III – a re mu ne ra ção do car go efe ti vo, acres ci-
da do va lor de op ção, con for me es ta be le ci do no
Ane xo XIII.

§ 3º Para fins de cál cu lo da par ce la va riá vel a
que se re fe re o § 2º, será con si de ra da como re mu ne-
ra ção a de fi ni da no in ci so III do art. 1º da Lei nº 8.852,
de 4 de fe ve re i ro de 1994.

§ 4º As Fun ções Co mis si o na das Téc ni cas não
são cu mu la ti vas com os car gos em co mis são de Na -
tu re za Espe ci al e do Gru po-Di re ção e Asses so ra-
men to Su pe ri o res, de que tra ta a Lei nº 9.030, de 13
de abril de 1995, com as Fun ções Gra ti fi ca das, cri a-
das pelo art. 26 da Lei nº 8.216, de 13 de agos to de
1991, com as Gra ti fi ca ções de Re pre sen ta ção da
Pre si dên cia da Re pú bli ca e dos ór gãos que a in te-
gram com os car gos de Di re ção e Fun ções Gra ti fi ca-
das de que tra ta o art. 1º da Lei nº 9.640. de 25 de
maio de 1998, e com os Car gos Co mis si o na dos de
Di re ção, de Ge rên cia Exe cu ti va, de Asses so ria, de
Assis tên cia e Téc ni cos a que se re fe re a Lei nº 9.986.
de 18 de ju lho de 2000.

§ 5º A Fun ção Co mis si o na da Téc ni ca a que se
re fe re este ar ti go, ca rac te ri za da pela com ple xi da de e
res pon sa bi li da de, so men te po de rá ser ocu pa da por
ser vi dor com qua li fi ca ção, ca pa ci da de e ex pe riên cia,
na for ma de fi ni da em ato do Po der Exe cu ti vo.

§ 6º O pre en chi men to das Fun ções Co mis si o-
na das Téc ni cas re fe ri das no ca put des te ar ti go de -
ve rá ser fe i to de for ma gra du al, ob ser van do-se a
dis po ni bi li da de or ça men tá ria em cada exer cí cio, e
so men te po de rá ocor rer após a ava li a ção de cada
pos to de tra ba lho exis ten te no ór gão ou na en ti da-
de, de acor do com cri té ri os a se rem es ta be le ci dos
em re gu la men to.

§ 7º As Fun ções Co mis si o na das Téc ni cas não
se in cor po ram aos pro ven tos da apo sen ta do ria e às
pen sões.

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

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.228-1, 
DE 6 DE SETEMBRO DE 2001

Esta be le ce prin cí pi os ge ra is da Po lí ti ca Na ci o-
nal do Ci ne ma, cria o Con se lho Su pe ri or do Ci ne ma e 
a Agên cia Na ci o nal do Ci ne ma – ANCINE, ins ti tui o
Pro gra ma de Apo io ao De sen vol vi men to do Ci ne ma
(Tex to atu a li za do com a re da ção da Lei nº 10.454. de
13.5.2002) Na ci o nal – PRODECINE, au to ri za a cri a-
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ção de Fun dos de Fi nan ci a men to da Indús tria Ci ne-
ma to grá fi ca Na ci o nal – FUNCINES, al te ra a le gis la-
ção so bre a Con tri bu i ção para o De sen vol vi men to da
Indús tria Ci ne ma to grá fi ca Na ci o nal e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

Tex to uti li za do com a re da ção da lei nº 10.454,
de 13-5-2002.

Art. 65. A ANCINE po de rá con tra tar pro fis si o na-
is im pres cin dí ve is à con se cu ção de seus tra ba lhos,
en quan to não for com ple ta do seu qua dro pró prio de
pes so al, por pra zo de ter mi na do e não su pe ri or a vin te
e qua tro me ses con ta dos da sua im plan ta ção, ve da da
a re con tra ta ção an tes de de cor ri dos vin te e qua tro
me ses do tér mi no do con tra to.

§ 1º As con tra ta ções tem po rá ri as se rão fe i tas
por tem po de ter mi na do, e ob ser va do o pra zo má xi mo
de doze me ses, po den do ser pror ro ga das, des de que
sua du ra ção não ul tra pas se o ter mo fi nal da au to ri za-
ção de que tra ta o ca put des te ar ti go.

§ 2º A re mu ne ra ção do pes so al con tra ta do tem -
po ra ri a men te, terá como re fe rên cia os va lo res de fi ni-
dos em ato con jun to da Agên cia e do ór gão cen tral do
Sis te ma de Pes so al Ci vil da Admi nis tra ção Fe de ral –
SIPEC.

§ 3º Apli ca-se ao pes so al con tra ta do tem po ra ri-
a men te pela Agên cia, o dis pos to nos arts 5º e 6º no
pa rá gra fo úni co do art. 7º nos arts. 8º, 9º, 10, 11, 12 e
16 da Lei nº 8.745, de 9 de de zem bro de 1993.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 71, 
DE 3 DE OUTUBRO 2002

(Re je i ta da)

Alte ra dis po si ções das Leis nºs
9.028, de 12 de abril de 1995, e 10.480, de
2 de ju lho de 2002, da Me di da Pro vi só ria
nº 2.229-43, de 6 de se tem bro de 2001,
dis põe so bre a Se cre ta ria da Re ce i ta Fe -
de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 9º É as se gu ra da au to no mia ad mi nis tra ti va e 
fi nan ce i ra à Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, ór gão da
ad mi nis tra ção di re ta, sob a su per vi são do Mi nis té rio
da Fa zen da.
....................................................................................

§ 5º A par tir de 1º de ou tu bro de 2002, os Au di to-
res Fis ca is da Re ce i ta Fe de ral se rão po si ci o na dos na
Ta be la de Ven ci men tos de que tra ta a Me di da Pro vi-
só ria nº 46, de 25 de ju nho de 2002, nas mes mas
clas ses e pa drões em que fo ram po si ci o na dos os Au -
di to res-Fis ca is da Pre vi dên cia So ci al e do Tra ba lho,

ob ser va das as da tas de in ves ti du ras nos res pec ti vos
car gos efe ti vos e con si de ra das pro gres sões e pro mo-
ções pos te ri o res à in ves ti du ra.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Cé sar Bor ges) – Com
re fe rên cia às Me di das Pro vi só ri as nºs 108 a 111,
de 2003, a Pre si dên cia es cla re ce à Casa que o pra -
zo de vi gên cia foi pror ro ga do pelo Pre si den te da
Mesa do Con gres so Na ci o nal por mais ses sen ta
dias, con for me pre vê o § 7.º do art. 62 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, com a re da ção dada pela Emen da
Cons ti tu ci o nal n° 32, de 2001, com bi na do com o §
1.º do art. 10.º da Re so lu ção nº 1, de 2002, do Con -
gres so Na ci o nal.

Escla re ce ain da que o pra zo de 45 dias para a
apre ci a ção das re fe ri das ma té ri as pelo Con gres so
Na ci o nal já se en con tra es go ta do e que a pror ro ga-
ção do pra zo de vi gên cia das pro po si ções não res ta u-
ra os pra zos de sua tra mi ta ção.

Em re la ção à Me di da Pro vi só ria nº 112, de
2003, a Pre si dên cia co mu ni ca que ape nas o pra zo de
45 dias para a apre ci a ção da ma té ria pelo Con gres so
Na ci o nal en con tra-se es go ta do des de o dia 14 de
abril úl ti mo.

Uma vez re ce bi das for mal men te pelo Se na do
Fe de ral, nes ta data, as ma té ri as pas sam a so bres tar
ime di a ta men te as de ma is de li be ra ções le gis la ti vas
da Casa até que se ul ti me sua vo ta ção.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, a Pre si dên-
cia co mu ni ca ao Ple ná rio que as ma té ri as pas sam a
cons tar da pa u ta do Se na do Fe de ral, opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Cé sar Bor ges) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pela Srª 1ª Se cre tá-
ria em exer cí cio Se na do ra Ide li Sal vat ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 357, de 2003

Re quer ao Exmo Sr. Mi nis tro da Pre -
vi dên cia So ci al in for ma ções so bre lis tas
de em pre sas de ve do ras do INSS.

Re que i ro, nos ter mos do art. 216, I, do Re gi-
men to Inter no, com bi na do com o art. 5º, § 2º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, que a Me sa so li ci te ao Exmº
Se nhor Mi nis tro da Pre vi dên cia So ci al in for ma ções
por es cri to acer ca da in clu são, na lis ta dos ma i o res
de ve do res da Pre vi dên cia So ci al, de três em pre sas
per ten cen tes ao gru po “Co te mi nas”, das qua is é o
ma i or aci o nis ta o Exmº Se nhor Vice-Pre si den te da
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Re pú bli ca José Alen car, ten do em vis ta que, não
obs tan te a di vul ga ção, a ve ra ci da de da in for ma ção
foi con tes ta da pela pre si dên cia da que le gru po in-
dus tri al.

Jus ti fi ca ção

As in for ma ções ora re que ri das en qua dram-se
na com pe tên cia fis ca li za do ra do Con gres so Na ci o nal
e ten do em vis ta que se en con tra em tra mi ta ção na
Câ ma ra a pro pos ta de re for ma pre vi den ciá ria.

Tra ta-se, pois, de as sun to que, logo após o exa -
me pela Câ ma ra, será sub me ti do à apre ci a ção do Se -
na do Fe de ral (in ci so I do art. 216 do RI). Os es cla re ci-
men tos, como ou tros, aná lo gos ou as se me lha dos,
são im por tan tes para a dis cus são da ma té ria.

Sala das Ses sões, 19 de maio de 2003. –
Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Cé sar Bor ges) – O re que-
ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci são,
nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi men to
Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pela
Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio Se na do ra Ide li Sal vat ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 358, de 2003

Re quer Voto de Lou vor pela ca no ni-
za ção de Ma dre Ma ria de Mat ti as, fun da-
do ra da Con gre ga ção das Irmãs Ado ra-
do ras do San gue de Cris to.

Re que i ro, nos ter mos do art. 222 do Re gi men to
Inter no re que i ro, ou vi do o Ple ná rio, que seja con sig-
na do Voto de Lou vor pela ca no ni za ção, pelo Papa
João Pa u lo II, da irmã ama zo nen se (em bo ra nas ci da
na Itá lia), fa le ci da há 137 anos, Ma dre Ma ria de Mat ti-
as, fun da do ra da Con gre ga ção das Irmãs Ado ra do ras
do San gue de Cris to.

Re que i ro mais que o voto de lou vor seja co mu-
ni ca do à Ordem fun da da por Ma dre Ma ria de Mat ti as,
em Ma na us – AM, onde as fre i ras a ela per ten cen tes
ser vem há 57 anos, bem como à Con fe rên cia Na ci o-
nal dos Bis pos do Bra sil – CNBB.

Jus ti fi ca ti va

As ho me na gens aqui re que ri das jus ti fi cam-se,
pri me i ra men te, por se tra tar de fato de gran de re le-
vân cia mun di al e, ade ma is, por se tra tar de uma re li gi-

o sa que sem pre se de di cou, no Ama zo nas, a obras
edu ca ci o na is e de ca ri da de.

Sala das Ses sões, 19 de maio de 2003. –
Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal.)

O SR. PRESIDENTE (Cé sar Bor ges) – O re que-
ri men to que aca ba de ser lido vai à Co mis são de Re -
la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pela
Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio Se na do ra Ide li Sal vat ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 359, DE 2003

Re quer Voto de Apla u so pelo trans-
cur so do 50º ani ver sá rio de fun da ção da
Asso ci a ção Bra si le i ra de Agên ci as de Vi -
a gem – ABAV.

Re que i ro, nos ter mos do art. 222 do Re gi men to
Inter no, e ou vi do o Ple ná rio, que seja con sig na do nos
ana is do Se na do, Voto de Apla u so pelo trans cur so do
cin qüen te ná rio de fun da ção da Asso ci a ção Bra si le i ra
de Agên ci as de Vi a gem – ABAV, en ti da de re pre sen ta-
ti va de uma das mais ex pres si vas ati vi da des eco nô-
mi cas do País, o tu ris mo.

Jus ti fi ca ção

As ho me na gens que ora for mu lo jus ti fi cam-se
pelo sig ni fi ca do da ABAV, que hoje con gre ga 2 mi-
lhões e 600 mil as so ci a dos, li ga dos ao tu ris mo, que,
re co nhe ci da men te, é uma das mais elo qüen tes ati vi-
da des eco nô mi cas e um dos se to res de ma i or po ten-
ci a li da de para o País.

Sala das Ses sões, 19 de maio de 2003. – Se na-
dor Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Cé sar Bor ges) – A Mesa
en ca mi nha rá o voto de apla u so so li ci ta do.

O SR. PRESIDENTRE (Cé sar Bor ges) – Os Se -
na do res Del cí dio Ama ral e Le o nel Pa van en vi a ram
dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos na for ma do
dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (PT – MS) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs Se na do res, ve nho a esta tri bu na,
nes te 19 de maio, para sa u dar os De fen so res Pú bli-
cos em sua data co me mo ra ti va.
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Cum pre as si na lar des de logo que a cri a ção
da fun ção de De fen sor Pú bli co é uma ino va ção da
Cons ti tu i ção de 1988, a as sim cha ma da Cons ti tu i-
ção Ci da dã, mes mo que pos sa mos afir mar que o
prin cí pio do aces so uni ver sal à Jus ti ça e do di re i to
à igual da de pe ran te a lei ve nha sen do pra ti ca do
sob di fe ren tes for mas his tó ri cas des de a an ti gui-
da de.

Na re a li da de, a De fen so ria Pú bli ca visa dar
ao ci da dão des pro vi do de re cur sos pró pri os a pos -
si bi li da de de ter um ad vo ga do pago pelo Esta do
para de fen der seus di re i tos, até mes mo con tra o
pró prio Esta do. É, pois, um re co nhe ci men to da so -
ci e da de or ga ni za da de que nem to dos po dem ple i-
te ar jus ti ça sem que o Esta do lhes as se gu re os
me i os para im pe trar a de man da.

O Có di go de Ha mu ra bi já pre via de ter mi na-
das si tu a ções de pro te ção de ci da dãos com in su fi-
ciên cia de re cur sos. Na Gré cia an ti ga, no me a-
vam-se dez ad vo ga dos anu al men te para de fen der
os me nos fa vo re ci dos con tra os po de ro sos di an te
de tri bu na is e ci vis e cri mi na is. No Impé rio Ro ma-
no, era uma ques tão de hon ra para os go ver nan tes
que seus go ver na dos ti ves sem pre ser va da a igual-
da de de tra ta men to pe ran te a lei.

Mas foi só na Fran ça da Re vo lu ção de 1789
que o Esta do pas sou a or ga ni zar ins ti tu i ções ofi ci-
a is para pres tar as sis tên cia ju di ciá ria aos po bres.

No Bra sil, os es tu di o sos apon tam que já as
Orde na ções Afon si nas am pa ra vam os mi se rá ve is.
Con tu do, a ma i o ria dos que es tu dam o as sun to
con si de ram que são as Orde na ções Fi li pi nas as
pri me i ras ma ni fes ta ções so bre as sis tên cia ju rí di ca
dos des pro vi dos. Ve mos, en tão, que as pre o cu pa-
ções com a pro te ção dos ca ren tes de re cur sos não 
é algo re cen te, nem na His tó ria das ci vi li za ções,
nem na His tó ria bra si le i ra. O que acon te ceu atra-
vés de todo esse tem po foi a evo lu ção do con ce i to
de Esta do, de ci da da nia e dos de ve res do Esta do
para com seus ci da dãos.

Assim é que, Sr. Pre si den te, em 1988 vi mos
ser ele va do a pre ce i to cons ti tu ci o nal o di re i to à de -
fe sa dos des pro vi dos de re cur sos, sur gin do como
ins ti tu i ção es sen ci al à fun ção ju ris di ci o nal do
Esta do a De fen so ria Pú bli ca, cuja mis são pre cí pua
é as se gu rar o aces so de to dos à Jus ti ça e à de fe sa
de seus di re i tos.

Srªs e Srs. Se na do res, ins ti tu í da em 1988, a
De fen so ria Pú bli ca da União só vi ria a exis tir de

fato em 1994, quan do a Lei Com ple men tar nº 80 a
re gu la men ta ria, dan do-lhe or ga ni ci da de e es ta be-
le cen do os di fe ren tes ór gãos que com po ri am a De -
fen so ria da União e as dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral. Te mos, pois, um mar co im por tan te em
1994, quan do fi nal men te a po pu la ção bra si le i ra
ca ren te pas sou a dis por de um cor po de ad vo ga-
dos con cur sa dos para fun ção pú bli ca de de fe sa
dos ci da dãos, em ações ci vis, cri mi na is, ad mi nis-
tra ti vas ou de qual quer es pé cie, mes mo que o
Esta do seja o in ter pe la do.

Este, Sr. Pre si den te, é um avan ço im por tan te
no or de na men to da so ci e da de bra si le i ra e na con -
so li da ção dos di re i tos dos ci da dãos.Se a Cons ti tu-
i ção Ci da dã enu me ra o que a so ci e da de bra si le i ra
de hoje con si de ra os di re i tos fun da men ta is dos ci -
da dãos, a De fen so ria Pú bli ca, por sua ação con-
cre ta, tor na re a li da de o exer cí cio des ses di re i tos,
jus ta men te para aque les que te ri am ma i or di fi cul-
da de de de fen dê-los, so bre tu do num re gi me ca pi-
ta lis ta como o bra si le i ro.

Srªs e Srs. Se na do res, uma das fun ções bá si-
cas de um es ta do de mo crá ti co re pre sen ta ti vo,
como o Bra sil se cons ti tu iu, é a de re pre sen tar os
ci da dãos sem pre que lhes fal ta rem as con di ções
de fazê-lo por si mes mos. E um dos pro ces sos de
re pre sen ta ção mais di fí ce is para o ci da dão co mum
é o de que re lan te na Jus ti ça. Como na ma i o ria das
si tu a ções a re pre sen ta ção deve se fa zer por meio
de pro fis si o nal da ad vo ca cia de vi da men te re gis-
tra do, só aque les em con di ções fi nan ce i ras ra zoá-
ve is po dem se fa zer re pre sen tar por ad vo ga do
con tra ta do e pago. To dos os ci da dãos de ba i xa
ren da, e no Bra sil eles são lar ga ma i o ria, fi cam au -
to ma ti ca men te ali ja dos de qual quer pos si bi li da de
de ar güir seus di re i tos em ju í zo.

A ins ta la ção da De fen so ria Pú bli ca da União,
dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral é, pois, uma ver -
da de i ra re vo lu ção em ter mos do di re i to à ci da da nia
no Bra sil. Uma re vo lu ção si len ci o sa, que só ecoa
de tem pos em tem pos na mí dia im pres sa ou au di o-
vi su al quan do o caso aba la a opi nião pú bli ca. Na
ma i o ria das ve zes, são ca sos e ca u sas que pou ca
re per cus são me diá ti ca al can çam, mas que sig ni fi-
cam ver da de i ra re den ção para as pes so as en vol vi-
das.

Exem plos do be ne fí cio que pro duz a atu a ção
dos de fen so res pú bli cos está nos da dos já dis po ní-
ve is das De fen so ri as e, so bre tu do, no tes te mu nho
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dos que a eles re cor re ram. Ca sos como a ga ran tia
de for ne ci men to, por ór gão pú bli co de sa ú de, de
me di ca men tos a do en tes crô ni cos, e de re gu la ri-
za ção de pen sões ou ou tros be ne fí ci os jun to ao
INSS são exem plos da fre qüen te in ter ven ção dos
De fen so res Pú bli cos em fa vor dos des pro vi dos de
re cur sos.

Mes mo em ca sos de re co nhe ci men to de di re-
i tos en tre pes so as fí si cas ou de di re i to pri va do, a
atu a ção dos De fen so res Pú bli cos tem sido de ci si-
va para fa zer va ler o di re i to dos ci da dãos, que de
ou tro modo ja ma is te ri am con di ções se quer de re i-
vin di car, quan to mais de as se gu rar que esse di re i-
to fos se res pe i ta do.

Sr. Pre si den te, uma con quis ta ine gá vel da
nova or dem so ci al e ju rí di ca que o Bra sil de ci diu
im plan tar após a re to ma da do pro ces so de mo crá ti-
co, na dé ca da de 1980, os ins tru men tos de afir ma ção
da ci da da nia ins cri tos na Cons ti tu i ção de 1988 são a
afir ma ção mais ca bal de que es go tou-se o tem po em
que o ci da dão era vis to como al guém que de ve ria ser-
vir o Esta do e de quem os po de ro sos po de ri am se
apro ve i tar sem pre o cu pa ção com di re i tos ou de ve res.
E o qua dro de De fen so res Pú bli cos veio abrir um ca -
nal trans pa ren te do qual o ci da dão anô ni mo, des pro-
vi do de pa dri nhos ou pro te ções es pú ri as, pode se va -
ler para ter re co nhe ci dos seus di re i tos. Essa, Srªs e
Srs. Se na do res, é uma pro va de ma tu ri da de da cons -
ciên cia da so ci e da de bra si le i ra mais es cla re ci da, o
que nos per mi te vis lum brar o dia em que to dos os bra -
si le i ros es ta rão ap tos a exer cer sua ci da da nia sem
em pe ci lhos de or dem eco nô mi ca ou so ci al.

Como toda a es tru tu ra do Esta do bra si le i ro,
tam bém a De fen so ria Pú bli ca so fre de fa lhas es-
tru tu ra is. Em al guns Esta dos ela se quer exis te,
como São Pa u lo, onde seu pa pel é exer ci do pe los
ad vo ga dos, por con vê nio en tre a OAB re gi o nal e o
Go ver no es ta du al. Só re cen te men te é que o Go-
ver no de São Pa u lo re sol veu cum prir o pre ce i to
cons ti tu ci o nal de cri ar a De fen so ria es ta du al.
Espe ro que os pou cos Esta dos que ain da não im -
plan ta ram suas de fen so ri as o fa çam bre ve men te,
obe de cen do ao co man do cons ti tu ci o nal.

Sr. Pre si den te, um dos mais re le van tes efe i-
tos da exis tên cia dos De fen so res Pú bli cos é o
com ba te à vi o lên cia. O ci da dão ca ren te, ge ral men-
te à mar gem dos be ne fí ci os so ci a is do Esta do or -
ga ni za do, pode, a par tir de ago ra, ter seus di re i tos
res pe i ta dos e fu gir da vi o lên cia a que está fre qüen-

te men te sub me ti do e da qual, an te ri or men te, não ti -
nha qual quer meio de es ca par.

Um exem plo re cen te é o caso do es pan ca-
men to de pre sos no pre sí dio Esme ral di no Ban de i-
ra, no com ple xo de Ban gu, zona Oes te do Rio de
Ja ne i ro. O in ci den te foi pre sen ci a do por dois De-
fen so res Pú bli cos, que in ter vi e ram ime di a ta men te
para que a agres são ces sas se. Mes mo que haja,
até ago ra, di fi cul da des na apu ra ção das res pon sa-
bi li da des no caso, pois as au to ri da des en vol vi das
bus cam co lo car um véu de obs tru ção, na ten ta ti va
de as se gu rar im pu ni da de aos agen tes in fra to res, o
sim ples fato de a de nún cia ter sido fe i ta pe los De -
fen so res ser vi rá como ele men to ini bi dor de no vas
agres sões a es ses ou a ou tros de ten tos.

Sr. Pre si den te, con cluo este pro nun ci a men to
de sa u da ção aos no bres De fen so res Pú bli cos es -
pa lha dos por todo o País en co ra jan do-os a con ti-
nu ar em seu tra ba lho de afir ma ção da ci da da nia e
a crer na uto pia de que um dia seu tra ba lho não
mais será ne ces sá rio, pois to dos os bra si le i ros te -
rão aces so a seus di re i tos e usu fru i rão ple na men-
te de sua ci da da nia.

Sr. Pre si den te, so li ci to que seja ins cri to nos
Ana is da Casa um voto de lou vor aos De fen so res
Pú bli cos pela pas sa gem de sua data co me mo ra ti-
va, e que ele seja trans mi ti do à Dou to ra Anne Eli -
sa beth Nu nes de Oli ve i ra, Dig nís si ma De fen so ra
Pú bli ca-Ge ral da União, ex ten si vo a to dos os De -
fen so res Pú bli cos do País.

Mu i to obri ga do, era o que ti nha a di zer.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, um fato mu i to im por-
tan te to ma rá con ta das aten ções do Con gres so Na -
ci o nal nes sa se ma na: O lan ça men to do li vro Pros-
pe ri da de Re pri mi da – o modo cru el com que a tec -
no cra cia ma tou o es plen do ro so mo vi men to dos mi -
cro e pe que nos em pre sá ri os no Bra sil.

Du ran te mi nha vida pú bli ca ve nho cha man do
a aten ção dos go ver nos para a im por tân cia da mi -
cro e da pe que na em pre sa em nos so país por en -
ten der que o se tor é o úni co ca paz de ge rar em pre-
gos su fi ci en tes para ti rar o país da tris te re a li da de
em que se en con tra. E o li vro de Pe dro Cas ca es
mos tra como se pode fa zer isso. 

A obra em si, além de re lem brar fa tos his tó ri-
cos da luta dos pe que nos em pre en de do res bra si-
le i ros, como o his tó ri co dia de mar ço de 1987 em
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que a ave ni da que cor ta ao meio a Espla na da dos
Mi nis té ri os, em Bra sí lia, fi cou  for ra da de cor pos es -
ten di dos no as fal to, com ce nas  for tes, de im pac to,
que guar da vam cer ta se me lhan ça com o ce ná rio de
um pós-guer ra, já de sa pa re ce ram da me mó ria de to -
dos os bra si le i ros, me nos de um: elas se trans for ma-
ram em mo men tos ines que cí ve is para o eco no mis ta
ca ta ri nen se Pe dro Cas ca es Fi lho, que, de Blu me-
nau-SC, li de rou nos anos 80 o mo vi men to das mi cro e 
pe que nas em pre sas bra si le i ras.

No auge de uma trans for ma ção no modo de
pen sar que o go ver no do Pre si den te Luiz Iná cio Lula
da Sil va está tra zen do ao país, o li vro Pros pe ri da de
Re pri mi da é uma  boa le i tu ra de ca be ce i ra para os
pe que nos em pre en de do res e tam bém para os se to-
res do go ver no en vol vi dos na ge ra ção de em pre gos,
que po dem bus car nele as al ter na ti vas mais viá ve is e
a so lu ções que fo ram adi a das por mais de 20 anos no
país.

Além da his tó ria e da re sis tên cia he rói ca dos mi -
cros e pe que nos em pre sá ri os bra si le i ros, Pe dro Cas -
ca es traz, em seu li vro, a in di ca ção dos ca mi nhos
para o su ces so e um elen co de su ges tões para o in -
cre men to de uma po lí ti ca vol ta da para o se tor e que
cer ta men te tra rá me lhor dis tri bu i ção de ren da, de mo-
cra ti za ção do ca pi tal, mais em pre gos e me lho res sa -
lá ri os.

Assim, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
con vi do-os para o even to, cer to de que nós, re pre sen-
tan tes do povo, te re mos em mãos um ma nu al de
como tra ba lhar para a pros pe ri da de do Bra sil, en cam-
pan do a de fe sa da mi cro e da pe que na em pre sa.

A pro pó si to, o lan ça men to de Pros pe ri da de
Re pri mi da terá um co que tel tí pi co blu me na u en se, re -
ga do a cer ve ja pro du zi da na que la ci da de de des cen-
den tes de ale mães, adi ci o na do dos pro du tos da cu li-
ná ria lo cal e pro du zi dos na re gião por mi cro e pe que-
nos em pre sá ri os ru ra is.

O co que tel de lan ça men to do li vro Pros pe ri da-
de Re pri mi da terá lu gar no Espa ço Cul tu ral da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, nes ta quar ta-fe i ra, 21, a par tir
da 18 ho ras.

Era o que ti nha a di zer.

O SR. PRESIDENTE (Cé sar Bor ges) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da Ordem do Dia da ses são de li be ra ti va
or di ná ria de ama nhã, às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se -
guin te:

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROJETO DE LEI CONVERSÃO Nº 9, 

DE 2003-05-20
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 94, de 2002)

Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos
do §6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Dis cus são em tur no úni co, do Pro je to de Lei
Con ver são nº 9, de 2003, que re a bre o pra zo para que 
os mu ni cí pi os que re fi nan ci a ram suas dí vi das jun to à
União pos sam con tra tar em prés ti mos ou fi nan ci a-
men tos, dá nova re da ção à Lei nº 8.989, de 24 de fe -
ve re i ro de 1995, e dá ou tras pro vi dên ci as, pro ve ni en-
te  da Me di da Pro vi só ria nº 94, de 2002, ten do

Pa re ce res pro fe ri dos no Ple ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta,
Re la tor: De pu ta do Edu ar do Go mes (PSDB – TO), 1º
Pro nun ci a men to: pre li mi nar men te pelo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia, pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria; e,
quan to ao mé ri to, fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria, nos
ter mos de Pro je to de Lei de Con ver são que ofe re ce, e 
pela re je i ção da Emen da nº 1, apre sen ta da pe ran te
aque la Co mis são; 2º Pro nun ci a men to: re i te ran do a
apro va ção do Pro je to de Lei de Con ver são, com al te-
ra ções que pro mo ve.

O SR. PRESIDENTE (Cé sar Bor ges) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às19 ho ras e 5
mi nu tos.)

(OS 13301/03)
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Ata da 59ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria,
em 20 de maio de 2003

1ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 52ª Le gis la tu ra Pre si dên cia dos
Srs. Pa u lo Paim, Ro meu Tuma, João Alber to Sou za e Mo za ril do Ca val can ti

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

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

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A lis ta de
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 67 Srs. Se na-
do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a 
ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos tra -
ba lhos.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Luiz
Otá vio pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

OFÍCIOS DE MINISTROS DE ESTADO

– Nº 57/2003, de 13 do cor ren te, do Mi nis tro de
Esta do do De sen vol vi men to Agrá rio, en ca mi nhan do

as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 58,
de 2003, do Se na dor Arthur Vir gí lio; e

– Nº 142/2003, de 12 do cor ren te, do Mi nis tro de 
Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, en ca-
mi nhan do par ci al men te as in for ma ções em res pos ta
ao Re que ri men to nº 80, de 2003, do Se na dor Edu ar-
do Su plicy.

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, aos Re que ren tes.

O Re que ri men to nº 58, de 2003, vai ao 
Arqui vo.

O Re que ri men to nº 80, de 2003, fi ca rá
na Se cre ta ria-Ge ral da Mesa aguar dan do a
com ple men ta ção das in for ma ções.

AVISOS

DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA

– Nº 139/2003, de 12 do cor ren te, en ca mi nhan-
do as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº
73, de 2003, do Se na dor Del cí dio Ama ral;

– Nº 140/2003, de 12 do cor ren te, en ca mi nhan-
do as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº
72, de 2003, do Se na dor José Agri pi no; e

–Nº 141/2003, de 12 do cor ren te, en ca mi nhan do
par ci al men te as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri-
men to nº 71, de 2003, do Se na dor José Agri pi no.

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, aos Re que ren tes.

Os Re que ri men tos nºs 72 e 73, de
2003, vão ao Arqui vo.

O Re que ri men to nº 71, de 2003, fi ca rá
na Se cre ta ria-Ge ral da Mesa aguar dan do a
com ple men ta ção das in for ma ções.

PARECERES

PARECER Nº 482, DE  2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 101, de 2002
(nº 3.486/2000, na casa de ori gem), que
“ins ti tui o ano de 2002 como ano do edu -
ca dor’ e dá ou tras pro vi dên ci as.”
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Re la to ra do Ven ci do: Se na do ra Ide li Sal vat ti

I – Re la tó rio

O Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, em seu re la tó-
rio do pa re cer des cre veu que:

“O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 101, de 2002, de 
au to ria da De pu ta da Ma ri sa Ser ra no, ins ti tui 2002
como o “Ano do Edu ca dor” e es ta be le ce ações que
se ri am re a li za das na que le ano a fim de res ga tar o
pres ti gio so ci al do pro fes sor na so ci e da de bra si le i ra.

O re fe ri do pro je to foi en ca mi nha do ao Se na do
Fe de ral na for ma do subs ti tu ti vo apro va do pela Co-
mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Assim, a pro po si ção elen ca os ob je ti vos da ins ti-
tu i ção do “Ano do Edu ca dor”, e re la ci o na ações, tais
como a re a li za ção de cur sos, de vi a gens de in ter câm-
bio e aces so a pro du ções cul tu ra is, que vi sam a pro pi-
ci ar a va lo ri za ção do pro fes sor como tra ba lha dor da
edu ca ção e for ma dor do ci da dão.

O pro je to es ta be le ce, ain da, a cri a ção pelo Con -
gres so Na ci o nal, de uma co mis são des ti na da a ana li-
sar e a apre sen tar so lu ções para os pro ble mas do
ma gis té rio no País. Pro põe, ain da ar ti cu lar-se com a
Câ ma ra Le gis la ti va do Dis tri to Fe de ral e com as
Assem bléi as Le gis la ti vas dos Esta dos, e in cen ti var a
co mu ni ca ção des tas com as res pec ti vas câ ma ras de
ve re a do res mu ni ci pa is a fim de pro mo ve rem a re a li-
za ção lo cal do mes mo tra ba lho.

Para fi nan ci ar as ações re la ti vas à pro gra ma-
ção do “Ano do Edu ca dor, o pro je to de ter mi na a uti li-
za ção dos re cur sos do Fun do Na ci o nal de De sen vol-
vi men to da Edu ca ção (FNDE), do Fun do de Ampa ro
ao Tra ba lha dor (FAT) e dos re cur sos ar re ca da dos na
for ma do in ci so VIII do Art. 5º da Lei nº 8.313, de 23
de de zem bro de 1991. Pro põe ain da, que as pes so-
as, fí si cas ou ju rí di cas, que con tri bu í rem fi nan ce i ra-
men te para a re a li za ção das ati vi da des do “Ano do
Edu ca dor” fa rão jus aos be ne fí ci os con ce di dos pela
lei aci ma re fe ri da.

A Co mis são da Edu ca ção de Fi nan ças e Tri bu-
ta ção, da Câ ma ra dos De pu ta dos. con si de rou em seu 
pa re cer:

a) que uti li za ção dos re cur sos do Fun -
do Na ci o nal de De sen vol vi men to da Edu ca-
ção, para fi nan ci ar a pro gra ma ção pre vis ta
em tela, não cons ti tui des vio de fi na li da de;

b) que o em pre go even tu al dos re cur-
sos do FAT, para cus te ar as ações pre vis tas
no pro je to de lei, é ple na men te jus ti fi cá vel;

c) que, da mes ma for ma, é ra zoá vel o
uso dos re cur sos ar re ca da dos na for ma do

in ci so VIII do art. 5º da Lei nº 8.313, de 23
de de zem bro de 1991, para os fins da pro-
po si ção em exa me.

A Co mis são ava lia, tam bém, que o pro je to de
lei não con tém dis po si ti vos que se con tra po nham à
Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 200 (Lei
de Res pon sa bi li da de Fis cal), e que não traz im pli ca-
ções mais sé ri as aos dis pên di os pú bli cos”.

Apre sen to este voto em se pa ra do, em for ma de
subs ti tu ti vo, tam bém pro pon do a apro va ção da ins ti tu i-
ção do Ano do Edu ca dor em 2004” com a in clu são do
ter mo “e da va lo ri za ção pro fis si o nal do pro fes sor” in di-
can do à ela bo ra ção de pla nos de ação por par te do Mi -
nis té rio da Edu ca ção e das Se cre ta ri as Esta du a is e Mu -
ni ci pa is de Edu ca ção vi san do a cons tru ção de uma po -
lí ti ca per ma nen te de va lo ri za ção do ma gis té rio, por tan-
to, agre gan do va lor ao pro je to em dis cus são.

II – Aná li se

Não obs tan te o mé ri to da pro po si ção em aná li se
que visa ins ti tu ir o “Ano do Edu ca dor em 2004”, que
visa a di vul ga ção e a pro mo ção da es ti ma do pro fes-
sor e o res ga te do pres tí gio so ci al do edu ca dor du ran-
te o pe río do de um ano com ações even tu a is de aten -
di men to a gru pos de pro fes so res com al guns be ne fí-
ci os ex cep ci o na is, es ta mos apre sen tan do um Subs ti-
tu ti vo, pro pon do a in clu são “e da va lo ri za ção pro fis si-
o nal do pro fes sor” vi san do am pli ar a pro po si ção e
cons tru ir um pro ces so de en vol vi men to do po der pú -
bli co, da União, dos Esta dos e Mu ni cí pi os, dos pro fes-
so res e da so ci e da de, com a ela bo ra ção e im ple men-
ta ção de pla nos de ação bus can do a cons tru ção de
um novo ci clo de va lo ri za ção do pro fes sor, da edu ca-
ção e do ato de edu car, fun da men ta do na co-res pon-
sa bi li da de, da so ci e da de em re la ção ao pro fes sor e
do pro fes sor com a so ci e da de. atra vés do seu en vol vi-
men to no pro ces so de mo bi li za ção co le ti va na cons -
tru ção da qua li da de so ci al da edu ca ção, en ten den do
que a va lo ri za ção pro fis si o nal do pro fes sor e a qua li-
da de so ci al da edu ca ção fa zem par te de um mes mo
con tex to só cio-eco nô mi co e cul tu ral.

A in clu são do ter mo “e da va lo ri za ção pro fis si o-
nal do pro fes sor” visa de mons trar que não se tra ta
ape nas de re co nhe cer o tra ba lho ou a fun ção do edu -
ca dor na so ci e da de.
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Tra ta-se tam bém, e prin ci pal men te, de va lo ri zar
pro fis si o nal men te o pro fes sor, com for ma ção, sa lá rio,
pres tí gio e com pro mis so so ci al.

O ano de 2004 pode ser um mar co nes sa bus ca.
O Mi nis tro da Edu ca ção, pro fes sor Cris to vam Bu ar-
que, tem ma ni fes ta do com mu i ta ên fa se que pre ten de
va lo ri zar os pro fes so res di zen do que é uma ques tão
de “ca be ça, bol so e co ra ção”, ou seja, é uma ques tão
que en vol ve a for ma ção, o sa lá rio e a pa i xão pela
edu ca ção. Este en ten di men to e dis po si ção do Mi nis-
tro de mons tra que esta pro po si ção do Con gres so Na -
ci o nal tem sin to nia com o Mi nis té rio da Edu ca ção e
en con tra rá a mes ma sim pa tia nas Se cre ta ri as Esta-
du a is e Mu ni ci pa is de Edu ca ção, dos pro fes so res e
da so ci e da de que bus ca na edu ca ção um es pa ço de
cons tru ção da ci da da nia e da qua li da de de vida.

Con si de ran do que a va lo ri za ção pro fis si o nal do
profes sor deve ser uma po lí ti ca per ma nen te, ao es ta-
be le cer 2004 como “O Ano do Edu ca dor e da Va lo ri-
za ção Pro fis si o nal do Pro fes sor”, na for ma do subs ti-
tu ti vo, que re mos avan çar da pro po si ção ini ci al no
sen ti do de ir além do ano do edu ca dor como um ato
ex cep ci o nal da so ci e da de e dos go ver nos em re la ção
aos edu ca do res, es ta mos pro pon do a cons tru ção de
uma nova po lí ti ca de Esta do, com a par ti ci pa ção da
so ci e da de, vi san do cons tru ir uma po lí ti ca per ma nen-
te de va lo ri za ção do pro fes sor e da cons tru ção da
qua li da de so ci al da edu ca ção.

Sen do as sim, so mos fa vo rá ve is ao PLC nº 101,
de 2002, nos ter mos de um subs ti tu ti vo.

 Sala da Co mis são,    de               de 2003. – Se na-
do ra Ide li Sal vat ti, Se na dor Osmar Dias.

EMENDA Nº 1 – CE (subs ti tu ti vo)

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
DA CÂMARA Nº 101, DE 2002

“Insti tui o ano de 2004 como “O Ano
do Edu ca dor e da Va lo ri za ção Pro fis si o nal
do Pro fes sor”, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º  Fica ins ti tu í do o ano de 2004 como “O

Ano do Edu ca dor e da Va lo ri za ção Pro fis si o nal do
Pro fes sor”.

Art. 2º São ob je ti vos da ins ti tu i ção de 2004
como “O Ano do Edu ca dor e da Va lo ri za ção Pro fis si o-
nal do Pro fes sor:

I – Va lo ri zar o ato hu ma ni tá rio de edu car;
II – Res ga tar a fun ção so ci al do edu ca dor e a va -

lo ri za ção pro fis si o nal do(a) pro fes sor(a);

II – Res ga tar o pa pel e o pres tí gio so ci al do(a)
pro fes sor(a) e pro mo ver o in te res se dos jo vens pelo
Ma gis té rio;

IV – Ana li sar e acom pa nhar a exe cu ção or ça-
men tá ria da União, es ta dos e mu ni cí pi os quan to à
apli ca ção dos re cur sos vin cu la dos à edu ca ção e à va -
lo ri za ção do Ma gis té rio;

V – Ampli ar a di vul ga ção de ex pe riên ci as pe da gó-
gi cas ino va do ras e/ou exi to sas de e pro fes so res e/ou
co mu ni da des que sig ni fi cam con quis tas con tri bu i ções
im por tan tes para a qua li da de so ci al da edu ca ção;

VI – For ta le cer a for ma ção ini ci al e con ti nu a da
dos pro fes so res;

VII – Sub si di ar o aces so e a for ma ção so ci o cul-
tu ral dos pro fes so res;

VIII – Qu a li fi car a ação do cen te e am pli ar a qua -
li da de so ci al da edu ca ção;

IX – Va lo ri zar ini ci a ti vas co mu ni tá ri as de en vol-
vi men to co le ti vo em ações edu ca ti vas.

Art. 3º  Em de cor rên cia do “Ano do Edu ca dor e
da Va lo ri za ção Pro fis si o nal do Pro fes sor”, no ano de
2004, o Mi nis té rio da Edu ca ção e as Se cre ta ri as
Esta du a is e Mu ni ci pa is de Edu ca ção de ve rão ela bo-
rar e im ple men tar pla nos de ação vi san do al can çar os 
ob je ti vos es ta be le ci dos nos in ci sos I a IX do art. 2º
des ta Lei.

Pa rá gra fo Úni co. A ela bo ra ção dos pla nos de
ação que tra ta o ca put des te ar ti go deve con tar com a 
par ti ci pa ção dos pro fes so res e da so ci e da de por
meio de seus ór gãos de re pre sen ta ção.

Art. 4º  Será cons ti tu í da pelo Con gres so Na ci o-
nal uma Co mis são para:

I – Ana li sar a si tu a ção do ma gis té rio do país e
ve ri fi car a apli ca ção dos re cur sos vin cu la dos à edu-
ca ção e à va lo ri za ção do Ma gis té rio;

II – Arti cu lar-se com as Assem bléi as Le gis la ti-
vas dos Esta dos, com Câ ma ra Le gis la ti va do Dis tri to
Fe de ral e des tas com as Câ ma ras de Ve re a do res vi -
san do à re a li za ção lo cal da aná li se da si tu a ção do
ma gis té rio e da apli ca ção dos re cur sos vin cu la dos à
edu ca ção e à va lo ri za ção do Ma gis té rio;

Art. 5º Fica es ta be le ci do o pra zo de 31 de de -
zem bro de 2004 para es ta dos e mu ni cí pi os apro va-
rem os res pec ti vos Pla nos Esta du a is e Mu ni ci pa is de
Edu ca ção.

Pa rá gra fo úni co. A União de di ca rá aten ção es -
pe ci al em 2004 para a im ple men ta ção do Pla no Na ci-
o nal de edu ca ção.

Art. 6º A União, os es ta dos, o Dis tri to Fe de ral e
os mu ni cí pi os, para a im ple men ta ção do: Pla nos de
Ação de que tra ta o art. 3º des ta Lei, po de rão con tar:
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I – Com os re cur sos cons ti tu ci o nal men te vin cu-
la dos à edu ca ção e à va lo ri za ção do Ma gis té rio na
for ma da le gis la ção vi gen te;

II – Com re cur sos pro ve ni en tes do Fun do de
Ampa ro ao Tra ba lha dor - FAT. me di an te pro je tos apro -
va dos pelo seu ór gão de ges tão, para os ob je ti vos de
que tra ta o in ci so VI do Art. 2º. des ta Lei;

III – Com re cur sos ob ti dos por meio de do a ções
de pes so as fí si cas ou ju rí di cas me di an te pro je tos apro -
va dos pelo Mi nis té rio da Cul tu ra para os ob je ti vos de
que tra tam os in ci sos V, VII, VIII e IX do art. 2º des ta Lei.

Pa rá gra fo Úni co. As pes so as fí si cas ou ju rí di cas
que con tri bu í rem fi nan ce i ra men te para os pro je tos de 
que tra ta o in ci so III des te ar ti go fa rão jus aos be ne fí-
ci os con ce di dos pela Lei nº 8.313 de 23 de de zem bro
de 1991.

Art. 7º As des pe sas de cor ren tes da apli ca ção
des ta Lei se rão con sig na das nos res pec ti vos or ça-
men tos da União, dos es ta dos, do Dis tri to Fe de ral e
dos mu ni cí pi os.

Art. 8º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Osmar Dias, Pre si den te – Ide li Sal vat ti, Re la-
tor – Flá vio Arns – Hé lio Cos ta – Iris de Ara u jo –
José Ma ra nhão – Mão San ta – Luiz Otá vio – De-
mós te nes Tor res – Le o mar Qu in ta ni lha – Re nil do
San ta na – Re gi nal do Du ar te – Lú cia Vâ nia – Alme -
i da Lima – Mo za ril do Cal va can ti.

VOTO  VEN CI DO NA CO MIS SÃO DE
EDU CA ÇÃO.

Re la tor: Se na dor Mo za ril do Ca val can ti

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 101, de 2002, de
au to ria da De pu ta da Ma ri sa Ser ra no, ins ti tui 2002
como o “Ano do Edu ca dor” e es ta be le ce ações que
se ri am re a li za das na que le ano a fim de res ga tar o
pres tí gio e o pa pel so ci al do pro fes sor na so ci e da de
bra si le i ra.

O re fe ri do pro je to foi en ca mi nha do ao Se na do
Fe de ral na for ma do subs ti tu ti vo apro va do pela Co-
mis são de Cons ti tu i ção e  Jus ti ça e de Re da ção da
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Assim, a pro po si ção elen ca os ob je ti vos da ins ti-
tu i ção do “Ano do Edu ca dor” e re la ci o na ações, tais
como a re a li za ção de cur sos, de vi a gens de in ter câm-
bio e aces so a pro du ções cul tu ra is, que vi sam pro pi ci-
ar a va lo ri za ção do pro fes sor como tra ba lha dor da
edu ca ção e for ma dor do ci da dão.

O pro je to es ta be le ce, ain da, a cri a ção, pelo
Con gres so Na ci o nal, de uma co mis são des ti na da a
ana li sar e a apre sen tar so lu ções para os pro ble mas
do ma gis té rio no País. Pro põe, ain da, ar ti cu lar-se
com a Câ ma ra Le gis la ti va do Dis tri to Fe de ral e com
as Assem bléi as Le gis la ti vas dos Esta dos, e in cen ti var
a co mu ni ca ção des tas com as res pec ti vas Câ ma ras
De Ve re a do res mu ni ci pa is a fim de pro mo ve rem a re -
a li za ção lo cal do mes mo tra ba lho.

Para fi nan ci ar as ações re la ti vas à pro gra ma ção
do “Ano do Edu ca dor”, o pro je to de ter mi na a uti li za-
ção dos re cur sos do Fun do Na ci o nal de De sen vol vi-
men to da Edu ca ção (FNDE), do Fun do de Ampa ro ao 
Tra ba lha dor (FAT) e dos re cur sos ar re ca da dos na for -
ma do in ci so VIII do art. 5º da Lei nº 8.313, de 23 de
de zem bro de 1991. Pro põe, ain da, que as pes so as, fí -
si cas ou ju rí di cas, que con tri bu í rem fi nan ce i ra men te
para a re a li za ção das ati vi da des do “Ano do Edu ca-
dor”, fa rão jus aos be ne fí ci os con ce di dos pela lei aci -
ma re fe ri da.

A Co mis são de Fi nan ças e Tri bu ta ção, da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, con si de rou em seu pa re cer:

a) que a uti li za ção dos re cur sos do
Fun do Na ci o nal de De sen vol vi men to da
Edu ca ção para fi nan ci ar a pro gra ma ção pre -
vis ta pelo pro je to em tela não cons ti tui des -
vio de fi na li da de;

b) que o em pre go even tu al dos re cur-
sos do FAT para cus te ar as ações pre vis tas
no pro je to de lei é ple na men te jus ti fi cá vel;

c) que, da mes ma for ma, é ra zoá vel o
uso dos re cur sos ar re ca da dos na for ma do
in ci so VIII do art. 5º da Lei nº 8.313, de 23
de de zem bro de 1991, para os fins da pro-
po si ção em exa me.

A Co mis são ava lia, tam bém, que o pro je to de
lei não con tém dis po si ti vos que se con tra po nham à
Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000
(Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal), e que não traz im -
pli ca ções mais sé ri as aos dis pên di os pú bli cos.

II – Aná li se

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 101, de 2002, ao
ins ti tu ir o “Ano do Edu ca dor”, apre sen ta o ine gá vel mé -
ri to de ofe re cer es pa ço para dis cus são e aná li se dos
pro ble mas do ma gis té rio e de vol tar a aten ção do País
para o pro fis si o nal da edu ca ção, bus can do res ga tar o
pres tí gio e a im por tân cia que o pro fes sor deve pos su ir
numa so ci e da de que bus ca seu de sen vol vi men to.
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Ao pro por a cri a ção de co mis sões, nos ór gãos
le gis la ti vos fe de ral, es ta du a is e mu ni ci pa is, para es tu-
dar e pro por so lu ções para os pro ble mas do ma gis té-
rio, o pro je to in cen ti va a for ma ção de es tru tu ras per -
ma nen tes que tra rão para o meio da so ci e da de a
cons tan te pre o cu pa ção com a va lo ri za ção do edu ca-
dor como ele men to fun da men tal para o aper fe i ço a-
men to da edu ca ção.

A Lei nº 9.394, de 20 de de zem bro de 1996, que
es ta be le ce as di re tri zes e ba ses da edu ca ção (LDB),
dis põe:

Art 87. É ins ti tu í da a Dé ca da da Edu-
ca ção, a ini ci ar-se um ano a par tir da pu bli-
ca ção da Lei.

..............................................................
§ 3º Cada mu ni cí pio e, su ple ti va men te,

o Esta do e a União, de ve rá:
..............................................................
III – re a li zar pro gra mas de ca pa ci ta ção

para to dos os pro fes so res em exer cí cio, uti li-
zan do, tam bém para isto, os re cur sos da
edu ca ção a dis tân cia.

O Mi nis tro da Edu ca ção, Cris to vam Bu ar que,
co lo cou, ao as su mir a Pas ta, como meta prin ci pal
de sua atu a ção, a er ra di ca ção do anal fa be tis mo no
Bra sil. Para tan to, vem con cla man do os jo vens uni-
ver si tá ri os a se tor na rem al fa be ti za do res vo lun tá ri os
e, as sim, co la bo ra rem no pro ces so de con quis ta de
ci da da nia do povo bra si le i ro.

Ao con vi dar os jo vens a se tor na rem al fa be ti za-
do res, o Mi nis tro está, na ver da de, pro cu ran do des-
per tar em cada um o es pí ri to de edu ca dor, sem o qual 
ne nhum pro ces so pe da gó gi co se re a li za.

Por tan to, qual quer ini ci a ti va de va lo ri za ção do
profes sor, como par te fun da men tal e de ter mi nan te da 
edu ca ção de qua li da de, deve ser aco lhi da e in cen ti-
va da pela so ci e da de.

A ins ti tu i ção do “Ano do Edu ca dor”, em ple na
dé ca da da edu ca ção, acom pa nha da das ações pre-
vis tas pelo pro je to de lei em exa me, vem, por tan to, ao
en con tro das de ter mi na ções da LDB. E aco lhe os an -
se i os do atu al Go ver no de pro mo ver o ma gis té rio.

Entre tan to, como o ano de 2002 já ter mi nou e o
ano de 2003 está em cur so, pro po mos que o ano de
2004 seja ins ti tu í do como o “Ano do Edu ca dor”.

III – Voto

Des sa for ma, con si de ran do o mé ri to e a opor tu-
ni da de da pro po si ção, so mos pela apro va ção do Pro -

je to de Lei da Câ ma ra nº 101, de 2002, com a apre -
sen ta ção das se guin tes emen das:

EMENDA Nº

Dê-se à emen ta do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
101, de 2002, a se guin te re da ção:

“Insti tui o ano de 2004 como o ‘Ano
do Edu ca dor’ e dá ou tras pro vi dên ci as.”

EMENDA Nº

Dê-se ao art. 1º do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
101, de 2002, a se guin te re da ção:

“Art 1º Fica ins ti tu í do o ano de 2004
como o ‘Ano do Edu ca dor’.”

Sala da Co mis são, – Mo za ril do Ca val can ti.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, 
DE 4 DE MAIO DE 2000

Esta be le ce nor mas de fi nan ças pú bli-
cas vol ta das para a res pon sa bi li da de na
ges tão fis cal e dá ou tras pro vi dên ci as.

PARECER Nº 483, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 105, de 2002, ( nº 4.828/98, na Casa de
ori gem), que dis põe so bre o Sis te ma Na -
ci o nal de Se men tes e Mu das e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor Edu ar do Aze re do

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 105, de 2002,
(PL nº 4.828, de 1998, na ori gem) que “dis põe so bre o 
Sis te ma Na ci o nal de Se men tes e Mu das e dá ou tras
pro vi dên ci as” é de au to ria do Po der Exe cu ti vo e subs -
ti tui a Lei nº 6.507, de 19 de de zem bro de 1977.

O art. 1º, do Ca pi tu lo I, das Dis po si ções Pre li mi-
na res, de ter mi na que o ob je ti vo do Sis te ma a ser ins -
ti tu í do por essa lei é o de “ga ran tir a iden ti da de e a
qua li da de do ma te ri al de mul ti pli ca ção e de re pro du-
ção ve ge tal pro du zi do, co mer ci a li za do e uti li za do em
todo o ter ri tó rio na ci o nal”.

O art. 2º de fi ne os ter mos uti li za dos no pro je to em
aná li se, tais como amos tra, amos tra ofi ci al, be ne fi ci a-

12016 Qu ar ta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003    545ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



men to, ca te go ria, cer ti fi ca ção de se men tes ou mu das,
cer ti fi ca do de se men tes ou mu das, clas se, cul ti var, cul ti-
var lo cal, hí bri do, iden ti da de ge né ti ca, jar dim clo nal,
plan ta bá si ca, plan ta ma triz, pro pa ga ção, se men te bá si-
ca, se men te ge né ti ca, se men te cer ti fi ca da de pri me i ra
ge ra ção, se men te cer ti fi ca da de se gun da ge ra ção, res -
pon sá vel téc ni co e vá ri os ou tros.

O Ca pi tu lo II, do Sis te ma Na ci o nal de Se men tes e 
Mu das, em seu art. 3º in for ma as ati vi da des do Sis te ma
Na ci o nal de Se men tes e Mu das (SNSM), a sa ber:

I – Re gis tro Na ci o nal de Se men tes e
Mu das – RENASEM;

II – Re gis tro Na ci o nal de Cul ti va res –
RNC;

III – pro du ção de se men tes e mu das;
IV – cer ti fi ca ção de se men tes e mu-

das;
V – aná li se de se men tes e mu das;
VI –  co mer ci a li za ção de se men tes e

mu das;
VII – fis ca li za ção da pro du ção, do be-

ne fi ci a men to, da amos tra gem, da aná li se,
cer ti fi ca ção, do ar ma ze na men to, do trans-
por te e da co mer ci a li za ção de se men tes e
mu das;

VIII – uti li za ção de se men tes e mu das.

Os arts. 4º e 5º dis cor rem so bre as res pon sa bi-
li da des do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e
Abas te ci men to (MAPA), dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral. O Mapa de ve rá “pro mo ver, co or de nar, nor -
ma ti zar, su per vi si o nar, au di tar e fis ca li zar as ações
de cor ren tes des ta lei e de seu re gu la men to”.

Aos Esta dos e ao Dis tri to Fe de ral ca bem “ela bo-
rar nor mas e pro ce di men tos com ple men ta res re la ti-
vos à pro du ção de se men tes e mu das, bem como
exer cer a fis ca li za ção do co mér cio es ta du al”. Tam-
bém fica dis pos to no pa rá gra fo úni co do art. 5º que,
quan do so li ci ta do pela uni da de da Fe de ra ção, a fis ca-
li za ção es ta du al pode ser exer ci da pelo Mapa. O art.
6º de ter mi na que a fis ca li za ção dos co mér ci os in te-
res ta du al e in ter na ci o nal de se men tes e mu das com -
pe te pri va ti va men te ao Mapa.

No Ca pí tu lo III, o art. 7º ins ti tui, no Mapa, o Re -
gis tro Na ci o nal de Se men tes e Mu das (RENASEM),
en quan to o art. 8º de ter mi na que “as pes so as fí si cas
e ju rí di cas, que “exer çam as ati vi da des de pro du ção,
be ne fi ci a men to, em ba la gem, ar ma ze na men to, aná li-
se, co mér cio, im por ta ção e ex por ta ção de se men tes
e mu das fi cam obri ga das à ins cri ção no Re na sem.”

O § 1º do art. 8º es ta be le ce que o Mapa cre den ci-
a rá, jun to ao Re na sem, as pes so as fí si cas e ju rí di cas
para exer cer as ati vi da des de res pon sá vel téc ni co, en ti-
da de de cer ti fi ca ção de se men tes e mu das, cer ti fi ca dor
de se men tes e mu das de pro du ção pró pria, la bo ra tó rio
de cer ti fi ca ção de se men tes e mu das.

Os pa rá gra fos 2º e 3º, do mes mo ar ti go, es pe ci-
fi cam ca sos em que os pro du to res são dis pen sa dos
de ins cri ção no Re na sem, a sa ber: pes so as fí si cas e
ju rí di cas que im por tem se men tes e mu das para uso
pró prio, res pe i ta do o dis pos to quan do da re gu la men-
ta ção da lei; “os agri cul to res fa mi li a res, os as sen ta dos
da re for ma agrá ria e os in dí ge nas que mul ti pli quem
se men tes e mu das para dis tri bu i ção, tro ca ou co mer-
ci a li za ção en tre si.”

O art. 9º de ter mi na que os ser vi ços pú bli cos de -
cor ren tes da ins cri ção ou do cre den ci a men to no Re -
na sem se rão re mu ne ra dos pelo re gi me de pre ços de
ser vi ços pú bli cos es pe cí fi cos, sen do atri bu i ção do
Mapa fi xar os va lo res e as for mas de ar re ca da ção.

O Re gis tro Na ci o nal de Cul ti va res (RNC) e o
Ca das tro Na ci o nal de Cul ti va res Re gis tra das
(CNRC), é ins ti tu í do no art. 10, do Ca pí tu lo IV. O Ca -
das tro Na ci o nal de Cul ti va res Re gis tra das (CNRC) “é
o ca das tro das cul ti va res re gis tra das no RNC e de
seus man te ne do res”.

O art. 11 con di ci o na a pro du ção, o be ne fi ci a-
men to e a co mer ci a li za ção de se men tes e mu das à
pré via ins cri ção no RNC, en quan to os pa rá gra fos dis -
cor rem so bre cri té ri os e nor mas para ins cri ção de cul -
ti va res. Den tre es sas des ta ca mos a ne ces si da de de
que a ins cri ção da cul ti var de ve rá ser úni ca, a pos si bi-
li da de de ace i ta ção de mais de um man te ne dor, a não 
obri ga to ri e da de de ins cri ção de cul ti var lo cal, tra di ci o-
nal ou cri ou la, uti li za da por agri cul to res fa mi li a res, as -
sen ta dos da re for ma agrá ria ou co mu ni da des in dí ge-
nas. Tam bém de ter mi na que na re gu la men ta ção da
lei se rão es ta be le ci dos os cri té ri os de per ma nên cia
ou ex clu são das cul ti va res de do mí nio pú bli co.

O art. 12 dis cor re so bre os cri té ri os para a de no-
mi na ção dos cul ti va res, en quan to o art. 13 de ter mi na
que o Mapa “edi ta rá pu bli ca ção es pe ci a li za da para di -
vul ga ção do Ca das tro Na ci o nal de Cul ti va res Re gis-
tra das”.

As nor mas para a con va li da ção das ins cri ções
de cul ti va res já re gis tra das es tão con ti das no art. 14,
en quan to o art. 15 atri bui ao Mapa o es ta be le ci men to
das nor mas para de ter mi na ção do Va lor de Cul ti vo e
Uso (VCU), per ti nen tes a cada es pé cie ve ge tal, para
ins cri ção das cul ti va res no RNC.
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O art. 16 es ti pu la que a ins cri ção do cul ti var no
RNC po de rá ser can ce la da ou sus pen sa, de acor do
com o dis pos to na re gu la men ta ção da lei. O art. 17
tra ta da re mu ne ra ção dos ser vi ços pú bli cos de cor ren-
tes da ins cri ção no RNC, de ter mi nan do que ca be rá
ao Mapa fi xar os va lo res e a for ma de ar re ca da ção.

O Ca pí tu lo V tra ta da pro du ção e a cer ti fi ca ção,
e no art. 18, de ter mi na ser res pon sa bi li da de do Mapa
a or ga ni za ção do sis te ma de pro du ção de se men tes
e mu das, in clu si ve o pro ces so de cer ti fi ca ção, em
todo o ter ri tó rio na ci o nal.

Con for me de ter mi na o art. 19, a pro du ção de
se men tes e mu das “será de res pon sa bi li da de do pro -
du tor de se men tes e mu das ins cri to no Re na sem”, a
quem ca be rá ze lar pelo con tro le de iden ti da de e qua -
li da de.

O art. 20 de ter mi na que os pa drões de iden ti da-
de e qua li da de das se men tes e mu das, vá li dos em
todo o ter ri tó rio na ci o nal, se jam es ta be le ci dos pelo
Mapa e pu bli ca dos no Diá rio Ofi ci al da União.

Os arts. 21 e 22 dis põem so bre a iden ti fi ca ção
de se men tes e mu das e o art. 23, que tra ta do pro ces-
so de cer ti fi ca ção, de ter mi na que, “no pro ces so de
cer ti fi ca ção, as se men tes e as mu das po de rão ser
pro du zi das se gun do as se guin tes ca te go ri as:

I – Se men te Ge né ti ca;
II – Se men te Bá si ca;
III – Se men te Cer ti fi ca da de Pri me i ra

Ge ra ção – C1;
IV – Se men te Cer ti fi ca da de Se gun da

Ge ra ção – C2;
V – Plan ta Bá si ca;
VI – Plan ta Ma triz;
VII – Muda Cer ti fi ca da”.

O art. 24 dis cor re so bre a pro du ção de se men-
tes da Clas se Não-Cer ti fi ca da en quan to o art. 25
tra ta da ins cri ção de “cam po de pro du ção de se-
men tes e mu das de cul ti var pro te gi do nos ter mos da 
Lei nº 9.456, de 1997, so men te po de rá ser fe i ta me -
di an te au to ri za ção ex pres sa do de ten tor do di re i to
de pro pri e da de da cul ti var”.

De acor do como o art. 26, “a pro du ção de muda
não-cer ti fi ca da de ve rá obe de cer o dis pos to no re gu-
la men to des ta lei”. O art. 27 de ter mi na que “a cer ti fi-
ca ção de se men tes e mu das de ve rá ser efe tu a da pelo 
Mapa ou por pes soa ju rí di ca cre den ci a da, na for ma
do re gu la men to des ta lei”.

So bre a aná li se de se men tes e mu das, o art.28
do Ca pí tu lo VI, de ter mi na que a aná li se de se men tes
e mu das de ve rá ser exe cu ta da de acor do com me to-
do lo gi as ofi ci a li za das pelo Mapa. O art. 29 de cla ra
que as amos tras de se men tes e mu das se rão vá li das
so men te se re a li za das pelo Mapa ou por la bo ra tó rio
cre den ci a do.

No Ca pí tu lo VII, so bre o co mér cio in ter no, o art.
30 de ter mi na que o co mér cio e o trans por te de se-
men tes e mu das “fi cam con di ci o na dos ao aten di men-
to dos pa drões de iden ti da de e qua li da de es ta be le ci-
dos pelo Mapa”.

Con for me o art. 31, as se men tes e mu das de ve-
rão ser iden ti fi ca das, con for me o dis pos to no art. 23,
e, ao se rem “trans por ta das, co mer ci a li za das ou es to-
ca das, de vem es tar acom pa nha das de Nota Fis cal ou 
Nota Fis cal do Pro du tor e do Cer ti fi ca do de Se men te
ou Ter mo de Con for mi da de.”

O art. 32 de cla ra que “a co mer ci a li za ção e o
trans por te de se men tes tra ta das com pro du tos quí mi-
cos ou agro tó xi cos de ve rão obe de cer ao dis pos to no
re gu la men to des ta lei”.

O Ca pí tu lo VIII tra ta do co mér cio in ter na ci o nal
de se men tes e mu das e o art. 33 de ter mi na que “a
pro du ção de se men tes e mu das des ti na das ao co-
mér cio in ter na ci o nal de ve rá obe de cer às nor mas es -
pe cí fi cas es ta be le ci das pelo Mapa, aten di das as exi -
gên ci as de acor dos e tra ta dos que re gem o co mér cio
in ter na ci o nal ou aque las es ta be le ci das com o país
im por ta dor, con for me o caso”.

Con for me o dis pos to no art. 34 so men te po de-
rão ser im por ta das se men tes ou mu das de cul ti va res
ins cri tas no Re gis tro Na ci o nal de Cul ti va res, fi can do
isen tas ape nas as “cul ti va res im por ta das para fins de
pes qui sa, de en sa i os de Va lor de Cul ti vo e Uso, ou de
re ex por ta ção”.

O art. 35 de ter mi na que a se men te ou muda im -
por ta da de ve rá es tar acom pa nha da da do cu men ta-
ção pre vis ta no re gu la men to da lei, que o ma te ri al im -
por ta do não po de rá ser uti li za do, sem au to ri za ção do
Mapa, para ou tras fi na li da des que não as de cla ra das
quan do da im por ta ção e que, quan do con de na das,
de ve rão, “a cri té rio do Mapa, ser de vol vi das, re ex por-
ta das, des tru í das ou uti li za das para ou tros fins”.

No Ca pí tu lo IX, o art. 36 de ter mi na que é atri bu i-
ção do Mapa “ori en tar a uti li za ção de se men tes e mu -
das no País, com o ob je ti vo de evi tar seu uso in de vi do
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e pre ju í zos à agri cul tu ra na ci o nal, con for me es ta be le-
ci do no re gu la men to des ta lei”.

O Ca pí tu lo X tra ta da fis ca li za ção e o art. 37 es -
ta be le ce que es tão su je i tas as fis ca li za ções pelo
Mapa “as pes so as fí si cas e ju rí di cas que pro du zam,
be ne fi ci em, ana li sem, em ba lem, re em ba lem, amos-
trem, cer ti fi quem, ar ma ze nem, trans por tem, im por-
tem, ex por tem, uti li zem ou co mer ci a li zem se men tes e 
mu das”.

O art. 38 per mi te ao Mapa des cen tra li zar os ser-
vi ços de fis ca li za ção, me di an te acor dos ou con vê ni os
com en tes pú bli cos. De ter mi na ain da que au di to ri as
re gu la res, exe cu ta das pelo Mapa. O art. 39, do mes -
mo Ca pí tu lo X, de ter mi na que toda a se men te ou
muda, “em ba la da ou a gra nel, ar ma ze na da ou em
trân si to, iden ti fi ca da ou não, está su je i ta à fis ca li za-
ção, na for ma que dis pu ser o re gu la men to”.

O Ca pí tu lo XI dis põe so bre as Co mis sões de
Se men tes e Mu das e o art. 40 de ter mi na as mes mas
se jam cri a das como “ór gãos con sul ti vos e de as ses-
so ra men to ao Mapa, às qua is com pe te pro por nor -
mas e pro ce di men tos com ple men ta res, re la ti vos à
pro du ção, co mér cio e uti li za ção de se men tes e mu-
das”. Essas Co mis sões se rão ins ta la das nas Uni da-
des da Fe de ra ção e se rão com pos tas por re pre sen-
tan tes de en ti da des fe de ra is, es ta du a is, mu ni ci pa is e
da ini ci a ti va pri va da. A com po si ção, es tru tu ra, atri bu i-
ções e res pon sa bi li da des das Co mis sões se rão es ta-
be le ci das na re gu la men ta ção da lei, sen do atri bu i ção
do Mapa a co or de na ção na ci o nal das mes mas.

O Ca pí tu lo XII, em seu art. 41, tra ta das pro i bi-
ções. Assim, “a pro du ção, o be ne fi ci a men to, o ar ma-
ze na men to, a aná li se, o co mér cio, o trans por te e a uti -
li za ção de se men tes e mu das”, em de sa cor do com a
le gis la ção são pro i bi das, sen do a clas si fi ca ção das
in fra ções e as res pec ti vas pe na li da des dis ci pli na das
quan do da re gu la men ta ção da lei.

O art. 42, do Ca pí tu lo XIII, Das Me di das Ca u te-
la res e das Pe na li da des, de ter mi na que no ato da aço
fis cal se rão ado ta das me di das ca u te la res como a
sus pen são da co mer ci a li za ção ou a in ter di ção do es -
ta be le ci men to.

De acor do com o art. 43, “sem pre ju í zo da res -
pon sa bi li da de pe nal e ci vil ca bí vel”, a inob ser vân cia
das dis po si ções le ga is su je i ta as pes so as fí si cas e ju -
rí di cas às se guin tes pe na li da des: ad ver tên cia, mul ta
pe cu niá ria, apre en são e con de na ção das se men tes e 
mu das, sus pen são e cas sa ção da ins cri ção no Re na-
sem. Tam bém es ta be le ce, em seu Pa rá gra fo úni co, li -

mi tes para a mul ta pe cu niá ria, quan do in ci dir so bre a
pro du ção, be ne fi ci a men to ou co mer ci a li za ção do pro -
du to fis ca li za do.

O art. 44 dis põe so bre as pe na li da des a que es -
tão su je i tos o res pon sá vel téc ni co, o amos tra dor ou
cer ti fi ca dor, a sa ber: ad ver tên cia, mul ta pe cu niá ria,
sus pen são e cas sa ção do cre den ci a men to.

O Ca pí tu lo XIV, das Dis po si ções Fi na is, em seu
art. 45 per mi te que as se men tes pro du zi das em con -
for mi da de com o dis pos to no ca put do art. 24 (pro du-
ção de se men tes da Clas se Não-Cer ti fi ca da) e de no-
mi na das con for me o dis pos to no art. 22 (as se men tes
e mu das de ve rão ser iden ti fi ca das com a de no mi na-
ção “Se men te de” ou “Muda de” acres ci da do nome
co mum da es pé cie) po de rão ser co mer ci a li za das, por 
até dois anos, a par tir da pu bli ca ção da lei, com a de -
no mi na ção de “Se men tes Fis ca li za das”.

O art. 46 dis põe que os re cur sos ar re ca da dos,
re fe ri dos no art. 9º (re mu ne ra ção dos ser vi ços pú bli-
cos de cor ren tes da ins cri ção ou do cre den ci a men to
no Re na sem e art. 17 (re mu ne ra ção dos ser vi ços pú -
bli cos de cor ren tes da ins cri ção no Re gis tro Na ci o nal
de Cul ti va res – RNC) se rão re co lhi dos ao Fun do Fe -
de ral Agro pe cuá rio e apli ca dos na exe cu ção dos ser -
vi ços de que tra ta essa lei.

O art. 47 au to ri za o MAPA a es ta be le cer me ca-
nis mos es pe cí fi cos “para re gu la men ta ção da pro du-
ção e do co mér cio de se men tes de es pé ci es flo res ta is,
na ti vas ou exó ti cas, ou de in te res se me di ci nal ou am bi-
en tal, bem como para as es pé ci es re fe ri das no pa rá-
gra fo úni co do art. 24” (a cri té rio do MAPA, a pro du ção
de se men tes da Clas se Não-Cer ti fi ca da po de rá ser fe i-
ta sem com pro va ção da ori gem ge né ti ca, “quan do ain -
da não hou ver tec no lo gia dis po ní vel para a pro du ção
de se men te ge né ti ca da res pec ti va es pé cie”).

O art. 48 pro í be res tri ções à in clu são de se men-
tes e mu das de cul ti var lo cal, tra di ci o nal ou cri o la em
pro gra mas de fi nan ci a men to ou em pro gra mas pú bli-
cos de dis tri bu i ção e tro ca de se men tes, de sen vol vi-
dos para agri cul to res fa mi li a res.

O art. 49 de ter mi na que o MAPA “es ta be le ce rá
os me ca nis mos de co or de na ção e exe cu ção das ati -
vi da des pre vis ta nes ta lei”, en quan to o art. 50 es ti pu la
um pra zo de 90 dias, a con tar da data de pu bli ca ção,
para o Exe cu ti vo re gu la men tar a lei. O art. 51 de ter mi-
na que a lei en tra em vi gor 90 dias após sua pu bli ca-
ção e o ul ti mo ar ti go, o art. 52 re vo ga a lei nº 6.507, de
19 de de zem bro de 1977, que “dis põe so bre a ins pe-
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ção e a fis ca li za ção da pro du ção e do co mér cio de se -
men tes e mu das, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Não fo ram apre sen ta das emen das.

II – Aná li se

O PLC nº 105, de 2002 (PL. nº 4.828, de 1998,
na ori gem), foi apre ci a do na Câ ma ra dos De pu ta dos
por Co mis são Espe ci al, cri a da nos ter mos do art. 34,
in ci so II com o art. 33, § 1º, to dos do Re gi men to Inter -
no da que la Casa.

O art. 34, in ci so II, de ter mi na que as Co mis sões
Espe ci a is se rão cons ti tu í das para dar pa re cer so bre
as “pro po si ções que ver sa rem ma té ria de com pe tên-
cia de mais de três co mis sões que de vam pro nun ci-
ar-se quan to ao mé ri to, por ini ci a ti va do Pre si den te da 
Câ ma ra, ou a re que ri men to de Lí der e/ou Pre si den te
de Co mis são in te res sa da”.

O Pro je to, de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo, men -
ci o na a im por tân cia do mer ca do de se men tes no
País, ci tan do que, em 1988, o se tor mo vi men ta va
apro xi ma da men te US$1,2 bi lhões/ano e ge ra va 300
mil em pre gos di re tos e in di re tos.

A ne ces si da de de des re gu la men ta ção do se tor
é uma das jus ti fi ca ções apre sen ta das, pois o mes mo
se en con tra “ex ces si va men te de pen den te da ação
pú bli ca”. Assim, a res pon sa bi li da de pela qua li da de da 
se men te pro du zi da e co mer ci a li za da pas sa ao pro du-
tor e seu res pon sá vel téc ni co, fi can do o Po der Pú bli co
com a res pon sa bi li da de de es ta be le cer os pa drões
de qua li da de e o de exer cer com efi ciên cia o po der fis -
ca li za dor.

Tam bém a Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997,
que “ins ti tui a lei de pro te ção de cul ti va res e dá ou tras
pro vi dên ci as”, ao abrir o mer ca do bra si le i ro de se-
men tes às cri a ções fi to ge né ti cas de ou tros pa í ses
com os qua is exis ta acor do de re ci pro ci da de, exi ge
uma le gis la ção atu a li za da so bre a ma té ria. Ou tro as -
pec to men ci o na do na Expo si ção de Mo ti vos é a par ti-
ci pa ção do Bra sil no Mer co sul, que de man da uma le -
gis la ção mais ade qua da as nor mas co mer ci a is es ta-
be le ci das pe los pa í ses mem bros.

Foi apro va do subs ti tu ti vo na Câ ma ra dos De pu-
ta dos e, con for me o Pa re cer do re la tor, fo ram man ti-
dos os fun da men tos da pro pos ta do go ver no. Os prin -
ci pa is as pec tos que ca rac te ri zam o subs ti tu ti vo são
as atri bu i ções do MAPA como agen te res pon sá vel
pela nor ma ti za ção e fis ca li za ção do dis pos to na le gis-
la ção; a trans fe rên cia da res pon sa bi li da de pela “cer ti-
fi ca ção” para o pro du tor de se men tes e o seu res pon-
sá vel téc ni co; a mu dan ça da no men cla tu ra das se-
men tes ofe re ci das ao agri cul tor, que não mais se cha -

ma rá “fis ca li za da” e sim cer ti fi ca da, no caso pelo pró -
prio pro du tor e seu res pon sá vel téc ni co; dis pen sa da
ins cri ção no RNC das cul ti va res uti li za das por co mu-
ni da des lo ca is, in dí ge nas e pe los agri cul to res fa mi li a-
res que pro du zem se men tes para a pró pria co mu ni-
da de.

Ou tro as pec to pró prio do subs ti tu ti vo é a dis pen-
sa da ins cri ção no RNC, a cri té rio do MAPA, para a
pro du ção de se men tes flo res ta is na ti vas e de “ou tras
es pé ci es nas qua is há di fi cul da de de com pro va ção de 
ori gem ge né ti ca.

Tam bém cons ta da pro pos ta a de so ne ra ção do
MAPA da atri bu i ção, pou co fac tí vel, de fis ca li zar to dos os
cam pos e cer ti fi car as se men tes e mu das, pas san do a
atu ar “como ór gão en car re ga do de nor ma ti zar o se tor e
de pro mo ver o re gis tro das cul ti va res e dos pro du to res, a
fis ca li za ção dos pro ces sos de cer ti fi ca ção e do co mér cio
in te res ta du al e in ter na ci o nal de se men tes, en quan to aos
es ta dos ca be rá a fis ca li za ção do co mér cio in ter no à res -
pec ti va uni da de da fe de ra ção.

III – Voto

Do ex pos to, re co men da mos voto pela apro va-
ção do PLC nº 105, de 2002, com a se guin te emen da
de re la tor, por en ten der mos que hou ve uma in ver são
na di gi ta ção dos con ce i tos de Plan ta Bá si ca e Plan ta
Ma triz.

EMENDA Nº 1 – CAE, DE REDAÇÃO

Dê-se aos in ci sos XXIX e XXX, do art. 2º, do
PLC nº 105, de 2002, a se guin te re da ção:

Art. 2º ...................................................

..............................................................
XXIX – Plan ta Bá si ca – plan ta ob ti da a

par tir de pro ces so de me lho ra men to, sob a
res pon sa bi li da de e con tro le di re to de seu ob-
ten tor ou in tro du tor, man ti das as suas ca rac te-
rís ti cas de iden ti da de e pu re za ge né ti cas; ........

XXX – Plan ta Ma triz – plan ta for ne ce-
do ra de ma te ri al de pro pa ga ção que man-
tém as ca rac te rís ti cas da Plan ta Bá si ca da
qual seja pro ve ni en te;

Sala da Co mis são, – Ra mez Te bet, Pre si den te
– Edu ar do Aze re do, Re la tor – Alo i zio Mer ca dan te
– Ana Jú lia Ca re pa – Del ci dio Ama ral – Ro ber to
Sa tur ni no – Ge ral do Mes qui ta Ju ni or – Fer nan do
Be zer ra – Mão San ta – Gil ber to Mes tri nho – Cé-
sar Bor ges – Jo nas Pi nhe i ro – Ro dolp ho Tou ri-
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nho – Ante ro Paes de Bar ros – Pa trí cia Sa bo ya
Go mes – Ael ton Fre i tas.

PARECER Nº 484, DE 2003

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 13, de 2003 (nº
6/2003, na ori gem), que sub me te à con si-
de ra ção do Con gres so Na ci o nal o tex to
da Con ven ção das Na ções Uni das Con tra
o Cri me Orga ni za do Trans na ci o nal e
seus dois Pro to co los, re la ti vos ao Com-
ba te ao Trá fi co de Mi gran tes por Via Ter -
res tre, Ma rí ti ma e Aé rea e à Pre ven ção,
Re pres são e Pu ni ção do Trá fi co de Pes-
so as, em Espe ci al de Mu lhe res e Cri an-
ças, ce le bra dos em Pa ler mo, em 15 de
de zem bro de 2000.

Re la to ra: Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes

I – Re la tó rio

Esta Co mis são é cha ma da a pro nun ci ar-se
so bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 13, de
2003 (nº 6, de 2003, na ori gem), que sub me te à
con si de ra ção do Con gres so na ci o nal o tex to da
Con ven ção das Na ções Uni das Con tra o Cri me
Orga ni za do Trans na ci o nal e seus dois Pro to co los,
re la ti vos ao Com ba te ao Trá fi co de Mi gran tes por
Via Ter res tre, Ma rí ti ma e Aé rea e à Pre ven ção, Re -
pres são e Pu ni ção do Trá fi co de Pes so as, em Espe -
ci al de Mu lhe res e Cri an ças, ce le bra dos em Pa ler-
mo, em 15 de de zem bro de 2000.

Em cum pri men to ao dis pos to no art. 49, in ci so
I, com bi na do com o art 84, in ci so VIII, da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
sub me teu à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal o
tex to dos atos in ter na ci o na is aci ma re fe ri dos. Os di -
plo mas le ga is em apre ço fo ram apro va dos pela Câ -
ma ra dos De pu ta dos, em 27 de fe ve re i ro de 2003,
ten do na que la Casa pas sa do pelo cri vo da Co mis-
são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção e da
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e de De fe sa Na -
ci o nal.

Acom pa nha a pro po si ção a Men sa gem nº 48,
de 2002, do Po der Exe cu ti vo, que en ca mi nha o tex -
to dos tra ta dos ao Con gres so Na ci o nal, e a Expo si-
ção de Mo ti vos nº 348, de 27 de no vem bro de 2001,
do Se nhor Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri-
o res, da qual cabe des ta car o se guin te:

O Bra sil par ti ci pou ati va men te nas ne go ci a-
ções da Con ven ção e de seus Pro to co los, cu jos ob -

je ti vos vêm ao en con tro dos es for ços do Go ver no
bra si le i ro em ma té ria de com ba te ao cri me or ga ni-
za do. De le ga ções com pos tas por re pre sen tan tes
do Mi nis té rio da Jus ti ça e por di plo ma tas da Emba i-
xa da em Vi e na to ma ram par te em to das as ses sões
do Co mi tê ad hoc que, por man da to da Assem bléia
Ge ral das Na ções Uni das, foi en car re ga do de ela-
bo rar um am plo ins tru men to ju rí di co in ter na ci o nal
re la ti vo ao com ba te ao cri me or ga ni za do, com vis -
tas a fa vo re cer a pro mo ção de uma efi caz co o pe ra-
ção in ter na ci o nal nes sa área.

A Expo si ção de Mo ti vos in for ma, ain da, que,
no âm bi to da Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri ca-
nos (OEA), o pro je to da Con ven ção foi ob je to de
Re so lu ção, apro va da na XXX Assem bléia Ge ral,
con tan do com pa tro cí nio do Go ver no bra si le i ro.

No Bra sil, há sig ni fi ca ti vo in te res se do Mi nis té-
rio da Jus ti ça no que con cer ne à apro va ção in ter na
dos re fe ri dos ins tru men tos.

II – Aná li se

A Con ven ção das Na ções Uni das con tra o Cri -
me Orga ni za do cons ti tui-se em mais um im por tan te
ins tru men to da co mu ni da de in ter na ci o nal para com-
ba ter de ma ne i ra efi caz e efe ti va o cri me trans na ci o-
nal. A im por tân cia des se do cu men to é per ce bi da pela 
re cep ção do mes mo jun to à OEA, nos so gran de fó-
rum he mis fé ri co.  Den tre os prin ci pa is as pec tos re le-
van tes da re fe ri da Con ven ção, ca be ria as si na lar os
dis po si ti vos re fe ren tes à cri mi na li za ção da par ti ci pa-
ção em um gru po cri mi no so or ga ni za do, ou seja, em
uma or ga ni za ção cri mi no sa; a cri mi na li za ção da “la-
va gem” do pro du to do cri me; im por tan tes me di das
para o com ba te à cor rup ção e à “la va gem de di nhe i-
ro”; re gras con cer nen tes ao con fis co e apre en são de
bens e va lo res pro du to de ati vi da des ilí ci tas; nor mas
so bre ju ris di ção; re gras acer ca de ex tra di ção e trans -
fe rên cia de pes so as con de na das; e so bre pro te ção
de tes te mu nhas. Há, ain da, as dis po si ções para o de -
sen vol vi men to da co o pe ra ção en tre as au to ri da des
ju di ci a is e po li ci a is dos Esta dos sig na tá ri os.  Fa zem
par te da Con ven ção, como atos aces só ri os e com ple-
men ta res, dois pro to co los adi ci o na is. O pri me i ro de -
les, o “Pro to co lo Adi ci o nal das Na ções Uni das con tra
o Cri me Orga ni za do Trans na ci o nal, re la ti vo ao Com -
ba te ao Trá fi co de Mi gran tes por Via Ter res tre, Ma rí ti-
ma e Aé rea”, foi ce le bra do com vis tas a im ple men tar
me di das de pre ven ção e com ba te às or ga ni za ções
cri mi no sas res pon sá ve is pelo trá fi co de mi gran tes,
cuja mão de obra é ex plo ra da por gran des re des ma fi-
o sas in ter na ci o na is. Tra ta-se do re co nhe ci men to de
que esse tipo de de li to só pode ser pre ve ni do e com -
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ba ti do por meio da co o pe ra ção in ter na ci o nal, com bi-
na da com ações só cio-eco nô mi cas de al can ce na ci o-
nal, re gi o nal e in ter na ci o nal.

O se gun do ato adi ci o nal, o “Pro to co lo Adi ci o nal
das Na ções Uni das con tra o Cri me Orga ni za do
Trans na ci o nal, re la ti vo à Pre ven ção, Re pres são e Pu -
ni ção do Trá fi co de Pes so as, em Espe ci al Mu lhe res e
Cri an ças”, re fle te a pre o cu pa ção da co mu ni da de in-
ter na ci o nal com o fa mi ge ra do trá fi co in ter na ci o nal de
mu lhe res e cri an ças, uti li za das na pros ti tu i ção e em
ou tras for mas de abu so con tra os di re i tos fun da men-
ta is. Sabe-se que, na atu a li da de, o trá fi co de mu lhe-
res e cri an ças re pre sen ta uma das ati vi da des mais lu -
cra ti vas das or ga ni za ções cri mi no sas trans na ci o na is,
ao lado do nar co trá fi co, do trá fi co de ar mas e da pi ra-
ta ria.

Tra tam-se, a toda evi dên cia, de atos in ter na ci o-
na is con ve ni en tes e opor tu nos aos in te res ses na ci o-
na is, ce le bra dos no âm bi to da Orga ni za ção das Na -
ções Uni das, e re cep ci o na dos pela Orga ni za ção dos
Esta dos Ame ri ca nos, cuja ra ti fi ca ção pelo Bra sil e a
im ple men ta ção no di re i to in ter no se rão bas tan te po si-
ti vas para as re la ções in ter na ci o na is do País e para a
ima gem do Bra sil jun to a seus pa res da co mu ni da de
in ter na ci o nal.

III – Voto

Por todo ex pos to, por ser con ve ni en te e opor tu-
no aos in te res ses na ci o na is, cons ti tu ci o nal e le gal, e
ver sa do em boa téc ni ca le gis la ti va, so mos pela apro -
va ção do pre sen te Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
113, de 2003.

Sala da Co mis são, 15 de maio de 2003. – Se na-
dor Edu ar do Su plicy, Pre si den te – Se na do ra Pa trí-
cia Sa bo ya Go mes, Re la to ra – Se na dor José Agri -
pi no – Se na dor Mar co Ma ci el – Se na dor Pe dro Si -
mon – Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho – Se na dor
Arthur Vir gí lio – Se na dor Mar ce lo Cri vel la – Se na-
dor Edu ar do Aze re do – Se na dor Hé lio Cos ta – Se-
na dor Gil ber to Mes tri nho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-
so Na ci o nal:

I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -
dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;
........................................ ............................................

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Pre si den te da Re pú bli ca

Art. 84. Com pe te pri va ti va men te ao Pre si den te
da Re pú bli ca:
........................................ ............................................

VIII – ce le brar tra ta dos, con ven ções e atos in ter-
na ci o na is, su je i tos a re fe ren do do Con gres so Na ci o-
nal;
........................................ ............................................

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O Expe di-
en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos de Lei
da Câ ma ra nºs 101 e 105, de 2002, cu jos pa re ce res
fo ram li dos an te ri or men te fi ca rão pe ran te a Mesa du -
ran te cin co dias úte is a fim de re ce ber emen das, nos
ter mos do art. 235, II, “d”, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So bre a
mesa, pro je tos de lei do Con gres so Na ci o nal que se -
rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Luiz Otá vio.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI Nº 3, DE 2003-CN

Abre ao Orça men to Fis cal da União, 
em fa vor da Jus ti ça Ele i to ral, cré di to es-
pe ci al no va lor de R$4.078.834,00, para
os fins que es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to ao Orça men to Fis cal da

União (Lei nº 10.640, de 14 de ja ne i ro de 2003), em
fa vor da Jus ti ça Ele i to ral, cré di to es pe ci al no va lor de
R$4.078.834,00 (qua tro mi lhões, se ten ta e oito mil,
oi to cen tos e trin ta e qua tro re a is), para aten der a pro -
gra ma ção cons tan te no Ane xo I des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão de anu la ção par ci al de
do ta ções or ça men tá ri as, con for me in di ca do no Ane-
xo II des ta lei.

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

Bra sí lia,
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.640, DE 14 DE JANEIRO DE 2003

Esti ma a re ce i ta e fixa a des pe sa da
União para o exer cí cio de 2003.

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

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Esta tui Nor mas Ge ra is de Di re i to Fi -
nan ce i ro para ela bo ra ção e con tro le dos
or ça men tos e ba lan ços da União, dos
Esta dos, dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe -
de ral.

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

Art. 41. Os cré di tos adi ci o na is clas si fi cam-se
em:

I – su ple men ta res, os des ti na dos a re for ço de
do ta ção or ça men tá ria;

II – es pe ci a is, os des ti na dos a des pe sas para as 
qua is não haja do ta ção or ça men tá ria es pe cí fi ca;

III – ex tra or di ná ri os, os des ti na dos a des pe sas
ur gen tes e im pre vis tas, em caso de guer ra, co mo ção
in tes ti na ou ca la mi da de pú bli ca.
....................................................................................

Art. 43. A aber tu ra dos cré di tos su ple men ta res
e es pe ci a is de pen de da exis tên cia de re cur sos dis -
po ní ve is para ocor rer a des pe sa e será pre ce di da
de ex po si ção jus ti fi ca ti va. (Veto re je i ta do no DO
3-6-1964.)

§ 1º Con si de ram-se re cur sos para o fim des te
ar ti go, des de que não com pro me ti dos: (Veto re je i ta-
do no DO 3-6-1964.)

I – o su pe rá vit fi nan ce i ro apu ra do em ba lan ço
pa tri mo ni al do exer cí cio an te ri or; (Veto re je i ta do no
DO 3-6-1964.)

II - os pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da-
ção; (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964.)

III – os re sul tan tes de anu la ção par ci al ou to tal
de do ta ções or ça men tá ri as ou de cré di tos adi ci o na-
is, au to ri za dos em Lei; (Veto re je i ta do no DO
3-6-1964.)

IV – o pro du to de ope ra ções de cre di to au to ri-
za das, em for ma que ju ri di ca men te pos si bi li te ao

Po der Exe cu ti vo re a li za-las. (Veto re je i ta do no DO
3-6-1964.)

§ 2º Enten de-se por su pe rá vit fi nan ce i ro a di -
fe ren ça po si ti va en tre o ati vo fi nan ce i ro e o pas si vo
fi nan ce i ro, con ju gan do-se, ain da, os sal dos dos
cré di tos adi ci o na is trans fe ri dos e as ope ra ções de
cre di to a eles vin cu la das. (Veto re je i ta do no DO
3-6-1964.)

§ 3º Enten de-se por ex ces so de ar re ca da ção,
para os fins des te ar ti go, o sal do po si ti vo das di fe-
ren ças acu mu la das mês a mês en tre a ar re ca da ção
pre vis ta e a re a li za da, con si de ran do-se, ain da, a
ten dên cia do exer cí cio. (Veto re je i ta do no DO
3-6-1964.)

§ 4º Para o fim de apu rar os re cur sos uti li zá ve-
is, pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção, de du-
zir-se-a a im por tân cia dos cré di tos ex tra or di ná ri os
aber tos no exer cí cio. (Veto re je i ta do no DO
3-6-1964.)

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

PROJETO DE LEI Nº 4, DE 2003-CN

Abre aos Orça men tos Fis cal e da
Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor de
di ver sos ór gãos dos Po de res Le gis la ti vo
e Ju di ciá rio, cré di to su ple men tar no va lor
glo bal de R$22.259.462,00, para re for ço
de do ta ções con sig na das na Lei Orça-
men tá ria vi gen te.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica aber to aos Orça men tos Fis cal e da
Se gu ri da de So ci al da União (Lei nº 10.640, de 14 de
ja ne i ro de 2003), em fa vor da Câ ma ra dos De pu ta-
dos, da Jus ti ça Fe de ral, da Jus ti ça Mi li tar da União, da 
Jus ti ça Ele i to ral e da Jus ti ça do Tra ba lho, cré di to su -
ple men tar no va lor glo bal de R$22.259.462,00 (vin te
e dois mi lhões, du zen tos e cin qüen ta e nove mil, qua -
tro cen tos e ses sen ta e dois re a is), para aten der à pro -
gra ma ção cons tan te do Ane xo 1 des ta Lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 12 de cor re rão de anu la ção par ci al de
do ta ções or ça men tá ri as, con for me in di ca do no Ane-
xo II des ta Lei.

Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.840, DE 14 DE JANEIRO DE 2003

Esti ma a re ce i ta e fixa a des pe sa da
União para o exer cí cio de 2003.

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

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Esta tui Nor mas Ge ra is de Di re i to Fi -
nan ce i ro para ela bo ra ção e con tro le dos
or ça men tos e ba lan ços da União, dos
Esta dos, dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe -
de ral.

....................................................................................
Art. 43. A aber tu ra dos cré di tos su ple men ta res e 

es pe ci a is de pen de da exis tên cia de re cur sos dis po ní-
ve is para ocor rer a des pe sa e será pre ce di da de ex -
po si ção jus ti fi ca ti va. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 1º Con si de ram-se re cur sos para o fim des te
ar ti go, des de que não com pro me ti dos: (Veto re je i ta do
no DO  3-6-1964)

 I – o su pe rá vit fi nan ce i ro apu ra do em ba lan ço
pa tri mo ni al do exer cí cio an te ri or; (Veto re je i ta do no
DO  3-6-1964)

II – os pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção;
(Veto re je i ta do no DO  3-6-1964)

III – os re sul tan tes de anu la ção par ci al ou to tal
de do ta ções or ça men tá ri as ou de cré di tos adi ci o na is,
au to ri za dos em lei.  (Veto re je i ta do no DO  3-6-1964)
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Os Pro je tos
de Lei nºs 3 e 4, de 2003-CN li dos vão à Co mis são Mis -
ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Nos ter mos da Re so lu ção nº 1, de 2001-CN, a
Pre si dên cia es ta be le ce o se guin te ca len dá rio para
tra mi ta ção dos pro je tos:

Até 25/05  Pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos;

Até 02/06  Pra zo fi nal para apre sen ta ção de
emen das;

Até 07/06  Pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos
das emen das;

Até 17/06 Enca mi nha men to do pa re cer fi nal à
Mesa do Con gres so Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So bre a
mesa, pro je to de lei do Se na do que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 194, DE 2003

Alte ra dis po si ti vo da Con so li da ção
das Leis do Tra ba lho  – CLT, para dis por
so bre a in cor po ra ção do adi ci o nal de in -
sa lu bri da de ou pe ri cu lo si da de no sa lá rio
do em pre ga do.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 194 da Con so li da ção das Leis do

Tra ba lho, apro va da pelo De cre to-Lei nº 5.452 , de 1º
de maio de 1943, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 194 O di re i to do em pre ga do ao
adi ci o nal de in sa lu bri da de ou de pe ri cu lo si-
da de será in cor po ra do ao seu ven ci men to,
após a eli mi na ção do ris co à sa ú de ou in te-
gri da de fi si ca, na pro por ção de 4% para
cada ano tra ba lha do em ati vi da de in sa lu bre
ou pe ri go sa.” (NR)

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

Jus ti fi ca ção

O pre sen te pro je to de lei tem por ob je ti vo fa zer
com que o adi ci o nal de pe ri cu lo si da de ou in sa lu bri da-
de, in cor po re ao ven ci men to do em pre ga do na pro-
por ção de 4% para cada ano tra ba lha do em ati vi da de
in sa lu bre ou pe ri go sa, quan do o tra ba lha dor não es ti-
ver mais de sem pe nhan do ati vi da de que ofe re ça ris co
à sa ú de ou in te gri da de fi si ca.

Des sa for ma, quan do o tra ba lha dor for re ma ne-
ja do para uma fun ção que não tra ga ris co à sua sa ú de
ou in te gri da de fí si ca, o mes mo terá in cor po ra do em
seu sa lá rio a quan tia equi va len te a 4% do mon tan te
do adi ci o nal por cada ano que ele te nha de sem pe-
nha do em ati vi da de in sa lu bre. Exem plo: um em pre ga-
do que ti ver tra ba lha do em ati vi da de in sa lu bre ou pe -
ri go sa pelo pe río do de 10 anos, e após esse pe río do
este em pre ga do seja re ma ne ja do para uma fun ção
que não en vol va ris co ne nhum a sua sa ú de, ao seu
ven ci men to será in cor po ra do o va lor equi va len te a
40% do adi ci o nal de pe ri cu lo si da de ou in sa lu bri da de.

É no tó rio que o des gas te fí si co e emo ci o nal so -
fri do pe los tra ba lha do res que per ce bem adi ci o na is de 
in sa lu bri da de ou pe ri cu lo si da de é mu i to ma i or que
dos de ma is tra ba lha do res.

Nes te sen ti do, nos sa pro po si ção vem ape nas
ali vi ar esta si tu a ção, pois en ten de mos que es tes tra -
ba lha do res de vem ter man ti do em pro por ção a cada
ano tra ba lha do o adi ci o nal de pe ri cu lo si da de ou in sa-
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lu bri da de em seus ven ci men tos, pois de ve mos re co-
nhe cer que os adi ci o na is re ce bi dos por es tes tra ba-
lha do res são in su fi ci en tes para man tê-lo num qua dro
clí ni co as se gu rá vel.

Ofe re ço, as sim, à dou ta con si de ra ção de meus
ilus tres pa res, este pro je to de lei, cons ci en te de que
lhe da rão, com o cos tu me i ro es pí ri to pú bli co e am pla
vi são dos pro ble mas na ci o na is, a aco lhi da que me re-
ce, den tro dos ob je ti vos que nor te a ram sua for mu la-
ção, em um mo men to de ple na ofen sa à sa ú de dos
tra ba lha do res.

Sala das Ses sões, 20 de maio de 2003.  –  Se -
na dor Pa u lo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA,ANEXADA
PELA SUBSECRETARIA DE ATA

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO –
DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

....................................................................................
Art. 194. O di re i to do em pre ga do ao adi ci o nal de 

in sa lu bri da de ou de pe ri cu lo si da de ces sa rá com a eli -
mi na ção do ris co à sua sa ú de ou in te gri da de fí si ca,
nos ter mos des ta Se ção e das nor mas ex pe di das
pelo Mi nis té rio do Tra ba lho.
....................................................................................

Nota:
Re da ção dada pela Lei nº 6.514/77
Re da ção an te ri or:
Re da ção ori gi nal

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

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
– de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O pro je to
lido será pu bli ca do e re me ti do à co mis são com pe-
ten te.

So bre a mesa, in di ca ção que será lida pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

É lida a se guin te:

INDICAÇÃO Nº 2, DE 2003

Se nhor Pre si den te:
Nos ter mos do ar ti go 224 do re gi men to in ter no,

faço re fe rên cia à da Lei nº 9.294, de 15 de ju lho de
1996, que “dis põe so bre as res tri ções ao uso e á pro -
pa gan da de pro du tos fu mí ge ros, be bi das al coó li cas,
me di ca men tos, te ra pi as, e de fen si vos agrí co las, nos
ter mos do pa rá gra fo 4º do art. 220 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral”, para su ge rir o cum pri men to no cor re do res do
Se na do Fe de ral do dis pos to no art. 2º da ci ta da lei

que de ter mi na a pro i bi ção do “uso de ci gar ros, ci gar ri-
lhas, cha ru tos, ca chim bos ou qual quer ou tro pro du to
fu mí ge ro, de ri va do ou não do ta ba co, em re cin to co le-
ti vo, pri va do ou pú bli co, sal vo em área des ti na da ex -
clu si va men te a esse fim, de vi da men te iso la da e com
are ja men to con ve ni en te.”

Jus ti fi ca ção

Fun da men ta-se esta in di ca ção no fato de os
cor re do res des ta casa se te rem trans for ma dos em
ver da de i ros “fu mó dro mos”. O trân si to por de ter mi na-
dos cor re do res é, de modo ge ral, ex tre ma men te de -
sa gra dá vel para os fu man tes, seja pelo des con for to
es pe cí fi co pro vo ca do pela fu ma ça que es vo a ça no
am bi en tes onde as pes so as fu mam. Nos ter mos da
lei, “fu mar pode pro vo car cân cer no pul mão, bron qui te
crô ni ca e efi se ma”. De acor do com pes qui sas mé di-
cas, es ses mes mos ma les po dem ser pro vo ca dos em
não fu man tes que con vi vem em am bi en tes po lu í dos
pela fu ma ça de ci gar ros.

Sala das ses sões, 20 de maio de 2003. _ João
Alber to Sou za.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996

Dis põe so bre as res tri ções ao uso e
à pro pa gan da de pro du tos fu mí ge ros, be -
bi das al coó li cas, me di ca men tos, te ra pi as
e de fen si vos agrí co las, nos ter mos do §
4º do art. 220 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

O Pre si den te da e pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e Eu san ci o no a se guin-
te lei:
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 220. a ma ni fes ta ção do pen sa men to, a cri a-

ção, a ex pres são e a in for ma ção, sob qual quer for ma,
pro ces so ou ve í cu lo, não so fre rão qual quer res tri ção,
ob ser va do o dis pos to nes ta cons ti tu i ção.

§ 1º Ne nhu ma lei con te rá dis po si ti vos que pos sa
cons ti tu ir em ba ra ço à ple na li ber da de de in for ma ção
jor na lís ti ca em qual quer ve í cu lo de co mu ni ca ção so -
ci al, ob ser va do o dis pos to no art. 5º, IV, V, X, XIII e
XIV.

§ 2º É ve da da toda e qual quer cen su ra de na tu-
re za po lí ti ca, ide o ló gi ca e ar tís ti ca.
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§ 3º Com pe te à lei Fe de ral:
I – re gu lar as di ver sões e es pe tá cu los pú bli cos,

ca ben do ao po der pú bli co in for mar so bre a na tu re za
de les, as fa i xas etá ri as a que não se re co men dem, lo -
ca is e ho rá ri os em que sua apre sen ta ção se mos tre
ina de qua da:

II – es ta be le cer os me i os le ga is que ga ran tam á
pes soa e à fa mí lia a pos si bi li da de de se de fe rem de
pro gra mas ou pro gra ma ções de rá dio e te le vi são que
con tra ri em o dis pos to no art. 221, bem como a pro pa-
gan da de pro du tos, prá ti cas e ser vi ços que pos sam
ser no ci vos à sa ú de e ao meio am bi en te.

§ 4º A pro pa gan da co mer ci al de ta ba co, be bi das
al coó li cas, agro tó xi cos, me di ca men tos e te ra pi as es -
ta rá su je i ta a res tri ções le ga is, nos ter mos do in ci so II
do pa rá gra fo an te ri or, e con te rá, sem pre que ne ces-
sá rio, ad ver tên ci as so bre os ma le fí ci os de cor ren tes
de seu uso.

§ 5º Os me i os de co mu ni ca ção so ci al não po -
dem, di re ta ou in di re ta men te, ser ob je to de mo no pó lio
ou oli go pó lio.

§ 6º A pu bli ca ção de ve í cu lo im pres so de co mu-
ni ca ção in de pen den te de li cen ça de au to ri da de.

(À Co mis são Di re to ra.)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A in di ca-
ção será pu bli ca da e re me ti da à Co mis são Di re to ra.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Esgo tou-se
na úl ti ma sex ta-fe i ra o pra zo pre vis to no art. 91, § 3º,
do Re gi men to Inter no, sem que te nha sido in ter pos to
re cur so no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná rio, do
Pro je to de Lei do Se na do nº 270, de 2000, de au to-
ria do Se na dor Ri car do San tos, que al te ra dis po si ti-
vos da Lei nº 9.478, de 6 de agos to de 1997, que dis -
põe so bre a com pen sa ção fi nan ce i ra aos Esta dos,
Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os pelo re sul ta do da ex plo-
ra ção e da pro du ção de pe tró leo e gás na tu ral.

A ma té ria re tor na à Se cre ta ria-Ge ral da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Encer-

rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das
ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 133, de 2001 (nº
4.162/2001, na Casa de ori gem), que al te ra o ca put
do art. 20 da Lei nº 5.474, de 18 de ju lho de 1968 (in-
clui as em pre sas, fun da ções e so ci e da des ci vis pres -
ta do ras de ser vi ços de lo ca ção de bens mó ve is en tre
as que po dem emi tir fa tu ra e du pli ca ta).

Ao Pro je to não fo ram ofe re ci das emen das.
A ma té ria será in clu í da em Ordem do Dia opor -

tu na men te.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So bre a

mesa, pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que será

lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Luiz
Otá vio.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 36, DE 2003

Dis põe so bre o tra ta men to tri bu tá rio
apli cá vel aos pro du tos in te gran tes da
ces ta bá si ca ali men tar.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral,  pro mul gam a se guin te emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O in ci so VI do art. 150 da Cons ti tu i ção
pas sa a vi go rar acres ci do da se guin te alí nea e:

“Art. 150. ...............................................
..............................................................
VI  – .....................................................
..............................................................
e) os pro du tos ali men ta res in te gran tes

da ces ta bá si ca, de fi ni dos em lei com ple-
men tar.” (NR.)

Art. 2º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em
vi gor na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O Pla no Real, em bo ra te nha al can ça do o ine gá-
vel mé ri to de man ter, por mais de oito anos, a in fla ção
sob con tro le, apre sen tou, ao lon go des se pe río do, fa -
lhas evi den tes em ou tros se to res da vida eco nô mi ca
e so ci al do País. Não foi ca paz de re du zir a dis tân cia
que se pa ra po bres de ri cos; ao con trá rio, a con cen tra-
ção da ri que za na ci o nal, cada vez ma i or, co lo cou o
Bra sil en tre os pa í ses onde se ve ri fi cam os pi o res ín -
di ces de dis tri bu i ção de ren da.

A cres cen te de si gual da de na dis tri bu i ção de
ren da teve como con se qüên cia ób via o au men to no
con tin gen te de pes so as que pa de cem com a fal ta ou
in su fi ciên cia de pro vi sões para a sa tis fa ção de suas
ne ces si da des mais ele men ta res, até mes mo a ali-
men ta ção. Tal si tu a ção, nas pa la vras do Pre si den te
da Re pú bli ca, só nos co bre de ver go nha, sen do ur -
gen te a ado ção de me di das que vi sem à mi ti ga ção do 
so fri men to da que les ain da hoje es que ci dos pelo
Esta do, ra zão pela qual o Go ver no ado tou como pri o-
ri da de o Pro gra ma Fome Zero, no qual de ter mi nou o
en ga ja men to de to dos os Mi nis té ri os e de ma is ór gãos
go ver na men ta is.
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Nes sa con jun tu ra, vi san do a co la bo rar com a
ação go ver na men tal, é que sub me te mos à apre ci a-
ção do Con gres so Na ci o nal a pre sen te pro pos ta de
emen da à Cons ti tu i ção, que tem por fi na li da de pre cí-
pua re du zir o pre ço fi nal dos pro du tos ali men tí ci os
usu al men te con su mi dos pela po pu la ção bra si le i ra,
me di an te a eli mi na ção dos im pos tos que os one ram.

Com efe i to, num país em que o sa lá rio-mí ni mo é 
su fi ci en te para a com pra ape nas de uma ces ta bá si-
ca, quan do sa be mos que o ser hu ma no pos sui mu i tas
ou tras ne ces si da des além da ali men ta ção, tor na-se
ur gen te a ado ção de me di das que ga ran tam o aces so
de to das as pes so as a, pelo me nos, três re fe i ções
diá ri as. A re du ção do pre ço dos ali men tos, por meio
da exo ne ra ção fis cal, é uma das mais in di ca das des -
sas me di das, uma vez que seu efe i to be né fi co será
ime di a to e atin gi rá toda a po pu la ção ca ren te.

Os im pos tos que in ci dem di re ta men te so bre
pro du tos ali men tí ci os e que, com a apro va ção des ta
pro pos ta, de i xa rão de gra vá-los são o Impos to so bre
Pro du tos Indus tri a li za dos (IPI) e o Impos to so bre
Ope ra ções Re la ti vas à Cir cu la ção de Mer ca do ri as e
so bre Pres ta ções de Ser vi ços de Trans por te Inte res-
ta du al e Inter mu ni ci pal e de Co mu ni ca ção (ICMS).
Este úl ti mo é, no fi nal, aque le que mais en ca re ce os
ali men tos, pois in ci de, nor mal men te, com alí quo tas
efe ti vas de 13,6% (12%, por den tro) e 20,5% (17%,
por den tro).

Por ou tro lado, em ra zão do prin cí pio da le ga li-
da de tri bu tá ria, a con ces são de qual quer be ne fí cio
fis cal de pen de sem pre de lei da pes soa ju rí di ca de di -
re i to pú bli co com pe ten te. Assim, para a re du ção dos
gra va mes fis ca is in ci den tes so bre os ali men tos se ria
ne ces sá ria ação le gis la ti va, isto é, a apro va ção de al -
gum di plo ma le gal pelo ente tri bu tan te com pe ten te,
ins ti tu in do o fa vor (ge ral men te isen ção).

No caso do ICMS, por tan to, não é ca bí vel lei fe -
de ral, pois tra ta-se de im pos to da com pe tên cia dos
Esta dos e do Dis tri to Fe de ral. Nem mes mo bas ta ria
lei es ta du al: por for ça de dis po si ti vo cons ti tu ci o nal
(art. 155, § 2º, XII, g) qual quer be ne fí cio re la ti vo ao
ICMS só se pode con ce der me di an te con vê ni os apro -
va dos pela una ni mi da de das Uni da des da Fe de ra ção,
nos ter mos da Lei Com ple men tar nº 24, de 7 de ja ne i-
ro de 1975. Nes te sen ti do, a des pe i to dos es for ços já
des pen di dos, as ten ta ti vas, no âm bi to do CONFAZ,
de se isen ta rem do ICMS os ali men tos da ces ta bá si-
ca não ti ve ram êxi to, pois al guns Esta dos sem pre se
ma ni fes tam con tra ri a men te a essa isen ção.

O ca mi nho mais se gu ro e ju ri di ca men te con sis-
ten te para eli mi nar a in ci dên cia des ses im pos tos so -
bre a ces ta bá si ca é, por isso, a pre vi são cons ti tu ci o-

nal da não-in ci dên cia, por meio da cha ma da imu ni da-
de tri bu tá ria, vale di zer, com a al te ra ção ora pro pos ta
na Cons ti tu i ção, ne nhum im pos to po de rá, do ra van te,
in ci dir so bre os ali men tos da ces ta bá si ca, ali men tos
que se rão re la ci o na dos em lei com ple men tar à Cons -
ti tu i ção, di ri gi da à União, Esta dos e Mu ni cí pi os. Como 
nor ma cons ti tu ci o nal, a Emen da não es ta rá su je i ta às 
exi gên ci as da Lei Com ple men tar nº 101, de 2000 (Lei
de Res pon sa bi li da de Fis cal), que ins ti tu iu uma sé rie
de obs tá cu los a pro po si ções que im pli quem re nún cia
fis cal. A esse pro pó si to, deve-se re co nhe cer que não
po de ria ha ver ra zão mais no bre a jus ti fi car a con ces-
são de exo ne ra ção fis cal que a de re du zir o pre ço dos
ali men tos com o in tu i to úni co de com ba ter a fome.

Com a apro va ção des ta pro pos ta, o Con gres so
não es ta ria mais que es ten den do aos pro du tos da
ces ta bá si ca o tra ta men to de que hoje go zam os li -
vros, jor na is e pe rió di cos, de ven do-se con si de rar que
a ne ces si da de re la ti va à ali men ta ção é mu i to mais
pre men te que a re la ti va à ma ni fes ta ção do pen sa-
men to. Esta mos fa lan do do ar roz, do fe i jão, do le i te,
da fa ri nha, da car ne, do ma car rão sim ples, do pão
fran cês e de al guns ou tros pou cos pro du tos, con for-
me as di fe ren tes re giões do País.

São es sas, no bres Pa res, as ra zões que nos
nor te a ram na apre sen ta ção des ta pro pos ta de emen -
da à Cons ti tu i ção, que, es pe ra mos, sen si bi li ze o Con -
gres so Na ci o nal a pon to de apro vá-la no mais bre ve
es pa ço de tem po.

Sala das Ses sões, 20 de maio de 2003.  –  Se -
na dor Ael ton Fre i tas  –  Se na dor Gér son Ca ma ta  – 
Se na dor Ju vên cio da Fon se ca  –   Se na dor Osmar
Dias  –  Se na dor Alo i zio Mer ca dan te  –  Se na dor
Mag no Mal ta  –  Se na dor Tião Vi a na  –  Se na dor
Mar ce lo Cri vel la  –  Se na dor Hé lio Cos ta  –  Se na-
dor Val mir Ama ral  –  Se na dor Sibá Ma cha do  –  Se -
na do ra Ana Jú lia Ca re pa  –  Se na dor Eu rí pe des Ca -
mar go  –  Se na dor Mão San ta  – Se na dor Sa tur ni no
Bra ga  –  Se na dora Ide li Sal vat ti  –  Se na dor Ge ral-
do Mes qui ta Jr.  –  Se na dor Luiz Otá vio  –  Se na dor
Sér gio Gu er ra  –  Se na dor Jo nas Pi nhe i ro  –  Se na-
dor Ro dolp ho Tou ri nho  –  Se na dor Cé sar Bor ges
–  Se na dor Ro me ro Jucá  –  Se na dor Tas so Je re is-
sat  –  Se na dor Antô nio Car los Va la da res  –  Se na-
dor Edu ar do Su plicy.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXA
PELA SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
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Art. 150. Sem pre ju í zo de ou tras ga ran ti as as se-
gu ra das ao con tri bu in te, é ve da do à União, aos Esta -
dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os:

I – exi gir ou au men tar tri bu to sem lei que o es ta-
be le ça;

II – ins ti tu ir tra ta men to de si gual en tre con tri bu in-
tes que se en con trem em si tu a ção equi va len te, pro i bi-
da qual quer dis tin ção em ra zão de ocu pa ção pro fis si-
o nal ou fun ção por eles exer ci da, in de pen den te men te
da de no mi na ção ju rí di ca dos ren di men tos, tí tu los ou
di re i tos;

III – co brar tri bu tos:
a) em re la ção a fa tos ge ra do res ocor ri dos an tes

do iní cio da vi gên cia da lei que os hou ver ins ti tu í do ou
au men ta do;

b) no mes mo exer cí cio fi nan ce i ro em que haja
sido pu bli ca da a lei que os ins ti tu iu ou au men tou;

IV – uti li zar tri bu to com efe i to de con fis co;
V – es ta be le cer li mi ta ções ao trá fe go de pes so-

as ou bens, por meio de tri bu tos in te res ta du a is ou in -
ter mu ni ci pa is, res sal va da a co bran ça de pe dá gio pela 
uti li za ção de vias con ser va das pelo Po der Pú bli co;

VI – ins ti tu ir im pos tos so bre:
a) pa tri mô nio, ren da ou ser vi ços, uns dos ou-

tros;
b) tem plos de qual quer cul to;
c) pa tri mô nio, ren da ou ser vi ços dos par ti dos

po lí ti cos, in clu si ve suas fun da ções, das en ti da des
sin di ca is dos tra ba lha do res, das ins ti tu i ções de edu -
ca ção e de as sis tên cia so ci al, sem fins lu cra ti vos,
aten di dos os re qui si tos da lei;

d) li vros, jor na is, pe rió di cos e o pa pel des ti na do
a sua im pres são.

§ 1º A ve da ção do in ci so III, b, não se apli ca aos
im pos tos pre vis tos nos arts. 153, I, II, IV, e V, e 154, II.

§ 2º A ve da ção do in ci so VI, a, é ex ten si va às au -
tar qui as e às fun da ções ins ti tu í das e  man ti das pelo
Po der Pú bli co, no que se re fe re ao pa tri mô nio, à ren -
da e aos ser vi ços, vin cu la dos a suas fi na li da des es -
sen ci a is ou às de las de cor ren tes.

§ 3º As ve da ções do in ci so VI, a, e do pa rá gra fo
an te ri or não se apli cam ao pa tri mô nio, à ren da e aos
ser vi ços, re la ci o na dos com ex plo ra ção de ati vi da des
eco nô mi cas re gi das pe las nor mas apli cá ve is a em-
pre en di men tos pri va dos, ou em que haja con tra pres-
ta ção ou pa ga men to de pre ços ou ta ri fas pelo usuá -
rio, nem exo ne ra o pro mi ten te com pra dor da obri ga-
ção de pa gar im pos to re la ti va men te ao bem imó vel.

§ 4º As ve da ções ex pres sas no in ci so VI, alí ne-
as b e c, com pre en dem so men te o pa tri mô nio, a ren -

da e os ser vi ços, re la ci o na dos com as fi na li da des es -
sen ci a is das en ti da des ne las men ci o na das.

§ 5º A lei de ter mi na rá me di das para os con su mi-
do res se jam es cla re ci dos acer ca dos im pos tos que
in ci dam so bre mer ca do ri as e ser vi ços.

§ 6º Qu al quer sub sí dio ou isen ção, re du ção de
base de cál cu lo, con ces são de cré di to pre su min do,
anis tia ou re mis são, re la ti vas a im pos tos, ta xas ou
con tri bu i ções, só po de rá ser con ce di do me di an te lei
es pe cí fi ca, fe de ral, es ta du al ou mu ni ci pal, que re gu le
ex clu si va men te as ma té ri as aci ma enu me ra das ou o
cor res pon den te tri bu to ou con tri bu i ção, sem pre ju í zo
do dis pos to no ar ti go 155, § 2º, XII, g.”

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o-
nal nº 3, de 17-3-93:

“§ 7º A lei po de rá atri bu ir a su je i to pas si vo de
obri ga ção tri bu tá ria a con di ção de res pon sá vel pelo
pa ga men to de im pos tos ou con tri bu i ção, cujo fato ge -
ra dor deva ocor rer pos te ri or men te, as se gu ra da a
ime di a ta e pre fe ren ci al res ti tu i ção da quan tia paga,
caso não se re a li ze o fato ge ra dor pre su mi do.”
....................................................................................

Iden ti fi ca ção:LCP-000101 de 4-5-2000 (LEI
COMPLEMENTAR) SEQ:000
Ape li do: LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
Link:  Tex to Inte gral
Ori gem: LEGISLATIVO
Fon te: PUB DOFC 5-5-2000 PÁG 000001 COL 1
Diá rio Ofi ci al da União
Emen da: Esta be le ce nor mas de Fi nan ças Pu bli cas
vol ta das para a res pon sa bi li da de na Ges tão Fis cal e 
da ou tras pro vi dên ci as.
Obser va ção: Sus pen de Efi cá cia de Dis po si ti vo –
ADIN nº 2.238, DE 22-2-2001.
Vide: Lei nº 10.028/2000 DOFC 20-10-2000 000001 
1 LEGISLAÇÃO CORRELATA
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A pro pos ta
de emen da à Cons ti tu i ção que aca ba de ser lida está
su je i ta às dis po si ções cons tan tes do art. 354 e se-
guin tes do Re gi men to Inter no.

A ma té ria será des pa cha da à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

So li ci to a mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca-
ção ina diá vel.
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O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Sr. Pre -
si den te, tam bém so li ci to a mi nha ins cri ção para uma
co mu ni ca ção ina diá vel

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

So li ci to igual men te a mi nha ins cri ção para uma
co mu ni ca ção ina diá vel.

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

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Há ora do-
res ins cri tos.

Con vi do a no bre Se na do ra Iris de Ara ú jo a usar
da pa la vra, por 20 mi nu tos.

A SRA IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, na Argen ti na, no auge da cri se eco -
nô mi ca e po lí ti ca, quan do mi lhões de pes so as vi vi am
li ga das nas no tí ci as so bre a alta ou a que da do ris-
co-país, a psi ca na lis ta Síl via Ble ich mar cri ou um novo 
ín di ce, a que deu o nome de “do lor país”. O novo ín di-
ce não se atre la va às os ci la ções da eco no mia, mas
sim ao nú me ro cres cen te de su i cí di os, al co o lis mo, se -
pa ra ções de ca sa is, aban do no de re cém-nas ci dos ou
às gi gan tes cas fi las de jo vens na por ta das em ba i xa-
das, em bus ca de uma opor tu ni da de de vida me lhor
no ex te ri or. Con vi da da a ex pli car o ín di ce “do lor país”,
Síl via Ble ich mar per cor reu boa par te da Amé ri ca La ti-
na fa zen do pa les tras, in clu si ve no Bra sil.

Caro Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vejo
com ale gria que a ele i ção do novo pre si den te in di ca
que os nos sos ir mãos ar gen ti nos co me çam um novo
ci clo his tó ri co, em que, es pe ra-se, seja me nor o so fri-
men to das pes so as. E isso acon te ce com a so li da ri e-
da de do Bra sil, em pe nha do em par ti ci par da re cu pe-
ra ção da Argen ti na e do for ta le ci men to po lí ti co e eco -
nô mi co do con ti nen te.

Sen ti-me or gu lho sa do Bra sil ao me in for mar so -
bre o pa co te de aju da à Argen ti na anun ci a do pelo nos -
so Pre si den te. Mas, ao mes mo tem po em que ce le bro o
anún cio dos no vos tem pos, cons ta to que, lá como cá, o
tra ba lho de so er gui men to é gi gan tes co e ain da há mu i to
do lor-país a cas ti gar, es pe ci al men te, os mais po bres,
até que al can ce mos o equi lí brio so ci al, di mi nu in do as
in jus ti ças, so li di fi can do a de mo cra cia.

Na se ma na re tra sa da, num dis cur so fe i to em
mo men to de gran de mo vi men ta ção nes ta Casa e
que, por isso, teve de ser in ter rom pi do para pos te ri or
le i tu ra, eu tra ba lhei a ques tão dos ser vi ços do més ti-

cos. Con fes so que, ao es co lher aque le tema, es ta va
mais pre o cu pa da com a qua li da de de vida dos cer ca
de seis mi lhões de bra si le i ros que se de di cam ao tra -
ba lho do més ti co.

Mas, ao me apro fun dar no as sun to, per ce bi que
o que faz so fre rem as nos sas do més ti cas tam bém in -
flui na qua li da de de vida de ou tros mi lhões de bra si le i-
ros, uma vez que ape nas 25% da que las tra ba lha do-
ras con tam com os be ne fí ci os da car te i ra as si na da.
Mas a gran de ma i o ria re cor re aos ser vi ços pú bli cos
de sa ú de, sem con tri bu ir para eles.

Qual não foi a mi nha sur pre sa, nes te fi nal de se -
ma na, ao ler, no jor nal O Glo bo, a in for ma ção de que
o Mi nis tro do Tra ba lho, Ja ques Wag ner, está es tu dan-
do me di das para es ti mu lar os pa trões a as si na rem as
car te i ras de tra ba lho de suas em pre ga das do més ti-
cas, num es for ço de me lho rar a ar re ca da ção e di mi-
nu ir a in for ma li da de no mer ca do de tra ba lho.

Diz a no tí cia que o Mi nis tro pre ten de su ge rir que 
as pes so as fí si cas des con tem do Impos to de Ren da
aqui lo que gas tam com seus em pre ga dos do més ti-
cos. Con si de ro bri lhan te a idéia do Mi nis tro Ja ques
Wag ner: é de so lu ções como essa, prá ti ca, con cre ta,
cri a ti va, que es ta mos pre ci san do para en fren tar os
nos sos pro ble mas so ci a is. Por que, para con quis tar
essa sig ni fi ca ti va me lho ria, o Go ver no não pre ci sa
se quer in ves tir di nhe i ro. Bas ta es ti mu lar a ar re ca da-
ção, di mi nu in do o rom bo da Pre vi dên cia e am pli an do
o al can ce dos be ne fí ci os so ci a is para a po pu la ção de
bra si le i ros mais po bres.

Para mim não fi cou cla ro se o des con to do
Impos to de Ren da su ge ri do pelo Mi nis tro se re fe re ao
to tal dos gas tos, in clu in do o pa ga men to de sa lá ri os,
ou se é só re la ti vo aos cus tos da Pre vi dên cia. Por
isso, ouso su ge rir ao Mi nis tro que pro po nha, para
des con to do Impos to de Ren da dos pa trões, so men te
a quan tia re la ti va ao pa ga men to da Pre vi dên cia, por -
que, num País de tan tas e cru éis de si gual da des, se ria
in jus to que os mais po bres ar cas sem, mes mo que de
for ma in di re ta, com os sa lá ri os dos em pre ga dos do -
més ti cos da que les que po dem mais.

Con fes so a V. Exªs, caro Pre si den te e Srªs e Srs. 
Se na do res, que, al gu mas ve zes, sin to-me in se gu ra
di an te dos as sun tos li ga dos à eco no mia. Mi nha tra je-
tó ria po lí ti ca foi sem pre vol ta da para o cu i da do com
os ido sos e as cri an ças, para a cons tru ção de cre ches
e de ca sas para os nos sos ve lhos. Sin to-me ain da
pou co pre pa ra da para li dar com a ari dez dos nú me ros
da eco no mia, mas é im pos sí vel se pa rar o so ci al do
eco nô mi co, e, as sim, vou am pli an do a mi nha área de
in te res se e de atu a ção. Por isso, a fe liz co in ci dên cia
com as pre o cu pa ções do nos so Mi nis tro do Tra ba lho,
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deu-me con fi an ça e se gu ran ça para avan çar um pou -
co mais. Hoje, ouso ir mais adi an te e fa lar so bre ju ros,
esse peso fi nan ce i ro que en ca re ce a nos sa pro du ção,
pro vo can do de sem pre go e au men tan do aqui lo que a
psi ca na lis ta ar gen ti na cha ma de “do lor país”.

Nes ta se ma na, uma nova re u nião do Co pom –
Co mi tê de Po lí ti ca Mo ne tá ria – co lo ca seus res pon-
sá ve is di an te de uma de ci são im por tan tís si ma. Pe -
ran te a ex pec ta ti va de todo o País, o Co pom terá de
de ci dir se os ju ros caem ou se per ma ne cem no pa -
ta mar dos 26,5%.

Assim como a ma i o ria dos bra si le i ros, en ten do a 
po lí ti ca pru den te do Go ver no, em es pe ci al a do Pre si-
den te do Ban co Cen tral, Hen ri que Me i re les. No co-
me ço do Go ver no, ha via mes mo o pe ri go de de sas tre,
caso o País ado tas se uma que da brus ca dos ju ros.
Mas, ago ra, ca mi nhan do para o sex to mês des ta ad -
mi nis tra ção, aqui lo que era re mé dio pode se trans for-
mar em ve ne no. É o caso do an ti go di ta do que fala em 
“mor rer da cura”.

Nos úl ti mos dias, a im pren sa no ti ci ou a gri ta ge -
ral con tra o atu al pa ta mar de ju ros. Di an te do ta ma nho
do es pa ço de di ca do à dis cus são das ta xas de ju ros,
até al gu mas no tí ci as boas ti ve ram pou ca re per cus-
são, como um es tu do fe i to pela con sul to ria Eco no má-
ti ca, se gun do o qual o lu cro lí qui do das em pre sas
não-fi nan ce i ras, no pri me i ro tri mes tre des te ano, foi
cin co ve zes ma i or do que todo o lu cro con quis ta do no
ano de 2002. Con si de ro esse au men to de lu cro mu i-
tís si mo po si ti vo, por que é um lu cro se gu ro, uma con -
quis ta das nos sas em pre sas pro du to ras e não re sul-
ta do de es pe cu la ção fi nan ce i ra.

E isso foi al can ça do num mo men to de enor me
di fi cul da de de cré di to para a pro du ção. No BNDES,
por exem plo, nos pri me i ros qua tro me ses des te ano,
caiu em 63% o ín di ce de apro va ção de no vos pro je-
tos, se com pa rar mos com os mes mos qua tro me ses
do ano pas sa do. Qu e ro acre di tar que o Ban co Na ci o-
nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al apro vou
me nos pro je tos em fun ção da ne ces si da de de tem po
para a im plan ta ção de uma nova po lí ti ca de in ves ti-
men tos.

Mas é pre ci so cré di to para cres cer. E, para que
os cré di tos se jam um es tí mu lo e não um agra van te, é
pre ci so ju ros mais ba i xos.

Sei o quan to é di fí cil a de ci são a ser to ma da
pelo Co pom. Mas não é me nos di fí cil a vida do bra si-
le i ro: os de clas se mé dia, pen du ra dos nos car tões de
cré di to, nos che ques es pe ci a is, e os mais po bres,
mas que ain da po dem con su mir, pa gan do com ju ros,
em nu me ro sas pres ta ções.

Bas ta pe gar um en car te de clas si fi ca dos que
vêm com re vis tas e jor na is, bas ta cir cu lar em vol ta
das gôn do las das lo jas de de par ta men tos, para se
es pan tar com a di fe ren ça en tre o pa ga men to à vis ta e
o pa ga men to a cré di to, para ve ri fi car o quan to sai
caro para os po bres o con for to de uma ge la de i ra ou
de um con jun to de so fás dos mais mo des tos. À vis ta,
o con jun to es to fa do cus ta R$439,00; no cre diá rio, são 
dez pres ta ções de R$62,00. O que sai por R$439,00
para quem ga nha mais cus ta R$620,00 para os mais
po bres!

É co mum as sis tir mos pela te le vi são a es pe ci a-
lis tas en si nan do a po pu la ção que é mais efi ci en te
pou par o di nhe i ro e fa zer a com pra à vis ta do que pa -
gar ju ros pelo cre diá rio. É que a ma i o ria des ses es pe-
ci a lis tas não co nhe ce o di le ma da mu lher po bre, di an-
te do fo gão ve lho que já não tem mais con ser to ou da
ge la de i ra ve lha que dá até cho que. Como es pe rar
mais um ano, seis me ses, pelo fo gão ou pela ge la de i-
ra no vos? Como fa zer a co mi da de todo dia ou es to-
car os ali men tos? E isso acon te ce no ani ver sá rio do
fi lho, que pre ci sa de um sa pa to novo, ou em qual quer
ou tra ur gên cia. A vida do po bre é che ia de ur gên ci as.
E é o cre diá rio, é o pa ga men to a pres ta ções que, con -
tra di to ri a men te, mes mo cus tan do mu i to mais caro,
ain da pos si bi li ta aos bra si le i ros po bres o aces so a al -
gum con su mo.

Há gen te sé ria e com pe ten te re i vin di can do a
que da dos ju ros, o nos so Vice-Pre si den te in clu si ve.
Gran de par te dos em pre sá ri os e ou tras per so na li da-
des do Con se lho de De sen vol vi men to Eco nô mi co e
So ci al es tão a fa vor da que da dos ju ros.

É bem pro vá vel que, no atu al mo men to, a pru -
dên cia não re co men de uma que da mu i to gran de nos
ju ros. Num pri me i ro pas so, pode ser uma que da pe -
que na. Mas, para o bem do Bra sil e dos bra si le i ros,
che gou a hora de ini ci ar o mo vi men to de que da dos
ju ros, que, cer ta men te, será tam bém o mo vi men to de
au men to da pro du ção e do em pre go.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Srª Iris de Ara u-
jo, o Sr. Pa u lo Paim, 1º vice-Pre si den te de i-
xa a ca de i ra da Pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Ro meu Tuma 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ney Su as su na, por per mu ta
com o Se na dor Efra im Mo ra is.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pro nun-
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as so mo a esta tri -
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bu na, na tar de de hoje, para tra tar de um as sun to da
ma i or im por tân cia para o em pre sa ri a do e para o povo
bra si le i ro. Sim, Srªs e Srs. Se na do res, é im por tan te
para o em pre sa ri a do e para o povo bra si le i ro, uma
vez que se tra ta de um tema que in te res sa ao con jun-
to da Na ção, por es tar di re ta men te re la ci o na do à re to-
ma da do cres ci men to eco nô mi co e, con se qüen te-
men te, à ex pan são do ní vel de em pre go e ren da em
nos so País, ma té ria de in te res se ge ral.

Sou um ho mem de par ti do. Sou po lí ti co por vo -
ca ção e ofí cio. Enten do se rem os acor dos ins tru men-
tos le gí ti mos que de vem ser hon ra dos. Entre tan to,
não pos so me con for mar a as sis tir ao Se na do da Re -
pú bli ca se trans for mar em uma Casa ho mo lo ga do ra
das de ci sões le gi ti ma das na Câ ma ra dos De pu ta dos,
prin ci pal men te quan do se tra ta de ma té ri as po lê mi-
cas, cujo des do bra men to le gal pode se tor nar de ter-
mi nan te do de sem pe nho dos ne gó ci os do País.

Falo do Pro je to de Lei de Con ver são nº 11, de
2003, pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 107, de
2003, que es ta be le ce no vas re gras para o Re fis.

A prin ci pal ques tão que emer ge quan do se
dis cu te o Re fis diz res pe i to à in ca pa ci da de de so lu-
ci o nar, de ma ne i ra de fi ni ti va, o gra ve pro ble ma da
ina dim plên cia por meio dos ins tru men tos le ga is
ofe re ci dos quan do do lan ça men to do re fe ri do pro-
gra ma, em 2000.

Vá ri as e con sis ten tes são as ra zões que le va-
ram as em pre sas a essa si tu a ção de ina dim plên cia.
Den tre elas, re la ci o na mos, pela re le vân cia, as se-
guin tes: di versos e su ces si vos pla nos eco nô mi cos que 
fo ram ex pe ri men ta dos pelo País nos úl ti mos anos; a
des me di da ele va ção do cus to Bra sil; as cri ses ex ter-
nas (Ásia, Rús sia, Tur quia, Argen ti na, etc); ju ros ex tre-
ma men te ele va dos – e, há pou co, fa lou so bre isso a
Se na do ra Iris de Ara ú jo –, que one ram o ca pi tal de giro 
das em pre sas, com pro me tem po lí ti cas de ex pan são e
cres ci men to, con su min do im pla ca vel men te as re ser-
vas de ca pi tal; e, fi nal men te, a re du ção, nos úl ti mos
anos, dos pra zos de re co lhi men to dos tri bu tos.

Ve jam só, Srªs e Srs. Se na do res, na avi dez de
co brar mais im pos tos, o que o Go ver no tem fe i to?
Não me re fi ro ao Go ver no Lula. Isso vem ocor ren do
em su ces si vos go ver nos. Para se ter uma idéia cla ra
da mag ni tu de do im pac to des sa re du ção, o pra zo de
re co lhi men to da Co fins pas sou de 20 dias para 10
dias – esse foi pou co! –; do IPI, pas sou de 150 para 10 
dias; do INSS, de 20 para 02 dias; do PIS, de 170 para 
15; e do ICMS, de 150 dias para 07 dias, con fi gu ran-
do, por tan to, uma drás ti ca re du ção do ca pi tal de giro
das em pre sas.

Tra ta-se de uma po lí ti ca su i ci da. O Go ver no
quer di nhe i ro. Para tan to, en co lhe o pra zo de 150 para 
07 dias; de 150 para 10 dias, sem se pre o cu par com o
fato de que esse di nhe i ro vai sair do ca pi tal de giro
das em pre sas. Com isso, re duz-se em pre go e que-
bram-se em pre sas.

Logo, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não 
se pode pre ten der evi tar que acon te ça com as em pre-
sas, ao abri go des se pro je to de con ver são, se apro va-
do e trans for ma do em lei tal como veio da Câ ma ra
dos De pu ta dos, o mes mo que ocor reu quan do dos
ajus tes pon tu a is ofe re ci dos pelo Go ver no a par tir do
ins tru men to ori gi nal, apro va do em 2000, sem que te -
nha mos a co ra gem de mu dar os cri té ri os tes ta dos an -
te ri or men te e com in su ces so.

As em pre sas co me ça ram a hon rar os seus com -
pro mis sos e, em pou co tem po, essa tra je tó ria de efi -
cá cia é in ter rom pi da. Em Eco no mia e em Admi nis tra-
ção, não há mi la gres. Não se pode re ti rar re cur sos de
um co fre, per ma nen te men te, sem pa rar para ve ri fi car
se está ha ven do en tra da. E, quan do me nos se es pe-
ra, es sas em pre sas es tão lan ça das na ina dim plên cia.

Por que esse in su ces so vem sis te ma ti ca men te
se re pe tin do? A res pos ta é de uma cla re za me ri di a na
e está nas nos sas mãos ze lar para que o PLV 11 não
in cor ra nos mes mos er ros e nos mes mos equí vo cos
que atro pe la ram a efi cá cia do Re fis até o pre sen te
mo men to.

Na re a li da de, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, o des co la men to da ca pa ci da de de pa ga men to
das em pre sas dos cri té ri os pac tu a dos em aten di men-
to à le gis la ção em vi gor ocor re pela in com pa ti bi li da de
da per for man ce des sas em pre sas, se co te ja das ao
de sem pe nho da taxa Se lic (que ser ve para cor ri gir o
pas si vo tri bu tá rio das em pre sas), ge ran do um des-
com pas so cuja ten dên cia é acen tu ar-se ao lon go do
tem po. Te mos, pois, aí, um ví cio de prin cí pio pela es -
co lha ina de qua da do fa tor de cor re ção.

O au men to do im pos to a ser pago pela em pre sa
é ba se a do na Se lic, de 25%, en quan to o em pre sá rio
tem cor ri gi do o seu ca pi tal, ou seja, seu ga nho, pelo
cres ci men to do PIB, que, em al guns se mes tres, tem
sido in te i ra men te ne ga ti vo. Quer di zer, zero ou até ne -
ga ti vo no au men to do seu ca i xa, mas a sua dí vi da
cres ce 25% ao mês. É im pos sí vel!

Ou tro erro de prin cí pio, para o qual cha mo a
aten ção dos meus no bres co le gas, ocor re quan do o
le gis la dor ig no ra o efe i to da sa zo na li da de, va riá vel
pre pon de ran te no re sul ta do das em pre sas de to dos
os seg men tos da eco no mia e que afe ta di re ta men te a
ca pa ci da de con tri bu ti va das em pre sas.
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Esse erro de prin cí pio, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, pode ser fa cil men te cor ri gi do pela in -
tro du ção de um per cen tu al so bre o fa tu ra men to como 
cri té rio uni ver sal de pac tu a ção. Des sa ma ne i ra, re co-
lo car a ques tão da ina dim plên cia na cor re ta óti ca de
ina de qua ção de al guns cri té ri os e pa râ me tros an te ri-
or men te ado ta dos e man ti dos no PLV em pa u ta é de
fun da men tal im por tân cia para o al can ce ob je ti vo do
le gis la dor, qual seja, re du zir a ina dim plên cia e re cu-
pe rar a real ca pa ci da de de ar re ca da ção dos tri bu tos
ven ci dos e não pa gos.

Te mos a re ce ber em tri bu tos, Sr. Pre si den te,
mais do que um PIB, algo em tor no de R$900 bi lhões.
É cla ro que é im pos sí vel pa gar. Por quê? Por que, na
re a li da de, essa dí vi da se tor na im pa gá vel quan do se
acres ce 25% ao mês na sua cor re ção.

Nes se con tex to, eu gos ta ria de con tar com a
aten ção es pe ci al dos Srs. Lí de res de to dos os par ti-
dos – que, hoje, às 15h, se re u ni rão para dis cu tir esse
as sun to – na bus ca de um en ten di men to ca paz de
cor ri gir as pro fun das dis tor ções que per ma ne cem no
tex to apro va do pela Câ ma ra dos De pu ta dos.

É pre ci so que te nha mos a co ra gem de en fren tar
al gu mas ques tões de li ca das para che gar mos a esse
en ten di men to. A pri me i ra de las diz res pe i to à taxa de
ju ros Se lic e bus ca en con trar res pos ta à se guin te in da-
ga ção: por que os va lo res con so li da dos do pas si vo
tri bu tá rio das em pre sas fi cam ex tre ma men te ele-
va dos? Por que a cor re ção pela Se lic é ex tre ma men te
ele va da. Para se ter uma idéia, de 1995 a 2002, essa
cor re ção foi de 546,32%, sig ni fi can do 3,23 ve zes ma i-
or que a da TJLP (de 165,57%) e 27,6 ve zes ma i or do
que a va ri a ção do PIB no mes mo pe río do (de 19,81%). 
Por tan to, o ca i xa de qual quer em pre sa cres ceu
19,81%, con for me o PIB, mas a cor re ção da dí vi da au -
men tou 546%, ou seja, 27,6 ve zes. É im pos sí vel! O
Go ver no não quer que nin guém pa gue, por que está
apli can do um ín di ce que tor na in co brá vel a con ta.

De fato, se gun do os si tes da Re ce i ta Fe de ral e
da Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal e a de-
cla ra ção do Mi nis tro da Pre vi dên cia, te mos como
pas si vo tri bu tá rio e pre vi den ciá rio: Re ce i ta Fe de ral,
R$335 bi lhões – 4 mi lhões de pro ces sos, o que ge ra-
ria 500 mil pro ces sos/ano e 50 mil pro ces sos/mês.
Não há Jus ti ça Fe de ral que con si ga di ge rir essa
quan ti da de de pro ces sos. Impos sí vel! Na Pro cu ra do-
ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal, são R$174 bi lhões;
no INSS, são R$180 bi lhões; e, nas cin co re giões da
Jus ti ça Fe de ral, são ou tros R$200 bi lhões. É mais
que um PIB! Dará cer ca de R$889 bi lhões, con si de-
ran do a Re ce i ta Fe de ral.

Qual foi a evo lu ção da quan ti da de de ins cri ções,
na dí vi da ati va da União, jun to à Pro cu ra do ria-Ge ral
da Fa zen da Na ci o nal?

Em 1994, ha via 326.640 pro ces sos e, em 2002,
4.369.634. Será que o Go ver no acre di ta que al guém
de i xa de pa gar os seus im pos tos por que não quer
pagá-los? Que pre fe re fi car ina dim plen te, sem po der
ven der nem com prar imó vel, sem po der fa zer ne nhu-
ma ne go ci a ção com o Go ver no, sem po der par ti ci par
de con cor rên cia? E por que as ins cri ções sal ta ram de
pou co mais de tre zen tos para qua tro mi lhões? Por -
que é inad mis sí vel a cor re ção da dí vi da. E mais: por -
que hou ve inú me ros ga ti lhos para aca bar com o em -
pre sa ri a do, como, por exem plo, este: “o meu im pos to
de ve ria ser pago da qui a 150 dias, mas te nho de
pagá-lo da qui a 10”. Não há pla ne ja men to de ca i xa
ca paz de pos si bi li tar esse pa ga men to.

O Go ver no tem qua se um PIB para re ce ber. Não 
vai re ce bê-lo todo, mas po de ria re ce ber 30%. Trin ta
por cen to de R$900 bi lhões, se ri am R$270 bi lhões. O
úl ti mo pa co te do Go ver no foi R$20 bi lhões, e qua se
que brou o País.

Então, o Go ver no diz que não tem di nhe i ro por -
que é in com pe ten te, por que não quer re ce ber, por que
faz de con ta que não está ven do o que está acon te-
cen do.

Quem for, hoje, à Pro cu ra do ria do Mi nis té rio da
Fa zen da en con tra rá 4 mi lhões de pro ces sos. É um
mon te. É uma co i sa in crí vel. Quem for, hoje, a qual -
quer Vara fe de ral que faz exe cu ção, verá que che gam
pro ces sos com mais de 10 ou 20 anos: já mor reu
quem era de ve dor, já su miu, já aca bou, já não exis te
mais a fir ma, ou seja, co lo ca-se a Jus ti ça Fe de ral fun -
ci o nan do para nada. Eu não con si go en ten der.

Sr. Pre si den te, no ano pas sa do, a Jus ti ça Fe de-
ral nos pro cu rou e dis se que se lhe fos sem des ti na dos
200 mi lhões do Orça men to para in for ma ti za ção, con -
se gui ria re ce ber 10% dos 200 bi lhões, ou seja, 20 bi -
lhões – o úl ti mo pa co te. Nós co lo ca mos esse va lor na
Co mis são de Orça men to, mas foi cor ta do de po is e
nós te mos uma Jus ti ça que só para ti rar os cli pes dos
pro ces sos que es tão em São Pa u lo vai le var um ano.
Os ju í zes já não agüen tam a quan ti da de de tra ba lho – 
são 50 mil pro ces sos/mês, mais o acu mu la do. Eu não
sei o que o Go ver no pen sa.

No fi nal, fica pa gan do re gu lar men te quem já o
es ta va fa zen do. E di zem: “Nós que re mos ge rar em-
pre gos”. Como ge rar em pre gos se es tão ma tan do a
em pre sa que já exis te e que já os gera? Eu não sei,
não con si go en ten der essa ló gi ca.
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Por que a for ma de pa ga men to do pas si vo tri bu-
tá rio e pre vi den ciá rio deve ser com base no per cen tu-
al de fa tu ra men to e sem pra zo? Qu an do se es ta be le-
ce a por cen ta gem de 1,5% mas não o pra zo, o ci da-
dão diz: “Mas eu vou pa gar pelo res to da vida? Quer
di zer, eu vou pa gar o im pos to que devo no mês mais
esse 1,5% do Re fis pelo res to da vida?” Ele não ade -
re. Ele não diz: “Eu que ro pa gar o Re fis.” Eu não con si-
go en ten der isso, tam bém.

É cla ro que tem que se co lo car o nú me ro “x” de
me ses para o ci da dão sa ber que da qui a 10 anos ele
vai pa rar de pa gar. Ago ra, des se je i to, não in cen ti va a
cri a ção de em pre go, nem pre ser va o que já exis te.

Para que as em pre sas pos sam pa gar de acor do
com a sua ca pa ci da de con tri bu ti va, que va ria em fun -
ção do seu fa tu ra men to e que di mi nui em ra zão da sa -
zo na li da de – ca rac te rís ti ca co mum a to dos os seg-
men tos –, po den do so frer que da nos pe río dos de cri -
se – fim do pri me i ro tri mes tre de 2003 – e com pre vi-
são de cres ci men to ne ga ti vo que in vi a bi li za as em-
pre sas a se man te rem no pro gra ma, é ne ces sá rio,
sim, 1,5%, mas va mos co lo car um pra zo.

Qu an do a par ce la fica fixa, cres ce, anu al men te,
pela TJLP e o fa tu ra men to da em pre sa cres ce pelo
PIB, acar re tan do, em fu tu ro pró xi mo, a de fa sa gem
en tre o va lor da par ce la a ser paga e a ca pa ci da de
con tri bu ti va da em pre sa.

Assim, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é
fun da men tal para o su ces so do pro gra ma a ado ção
do cri té rio de per cen tu al so bre o fa tu ra men to, de for -
ma a eli mi nar esse des com pas so mas co lo can do,
tam bém, um nú me ro má xi mo de par ce las.

O Sr. Efra im Mo ra is (PFL – PB) – Per mi te V. Exª
um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Com
mu i to pra zer, ouço o apar te de V. Exª.

O Sr. Efra im Mo ra is (PFL – PB) – Se na dor Ney
Su as su na, V. Exª traz a este Ple ná rio um as sun to que
do mi na toda a mí dia bra si le i ra e que pre o cu pa toda a
clas se mé dia, prin ci pal men te os pres ta do res de ser -
vi ço. O Go ver no ten ta apro var a Me di da Pro vi só ria nº
107, já apro va da na Câ ma ra dos De pu ta dos, e en via
para os Se na do res uma pro pos ta em que a base de
cál cu lo da Con tri bu i ção So ci al so bre o Lu cro Lí qui do
das pes so as ju rí di cas pas sa de 12% para 32%. Ou
seja, há um au men to real de 167%. Isso é um ab sur-
do, por que atin ge quem já paga os im pos tos. Não há
au men to da base. O que exis te é im pos to para quem
já paga. E quem é que vai pa gar isso? No va men te, a
clas se mé dia, o pres ta dor de ser vi ços, o pro fis si o nal
li be ral. Então, nós, do Se na do Fe de ral, te mos uma

res pon sa bi li da de. Te re mos uma re u nião, como dis se
V. Exª, e, na con di ção de Lí der da Opo si ção, da mi no-
ria nes ta Casa, ao lado de ou tros Lí de res, ao lado de
V. Exªs, do PMDB e de ou tras le gen das, não va mos
ad mi tir que isso seja fe i to con tra a nos sa so ci e da de,
por que é uma re for ma tri bu tá ria pa ra le la. O Go ver no
man da para o Con gres so Na ci o nal a re for ma tri bu tá-
ria e, pa ra le la men te, en via uma me di da pro vi só ria
onde au men ta os im pos tos. Os im pos tos co bra dos
dos bra si le i ros qua se che gam a 40% do PIB. Isso é
um ab sur do! Não va mos con cor dar. Te mos que re du-
zir o pra zo, em pri me i ro lu gar, pois não abri mos mão
dos 180 dias. A his tó ria de 1,5 é con ver sa, por que não 
vão pa gar. Quem quer pa gar, quem quer en trar no
Re fis é o em pre sá rio sé rio, é o que quer tra ba lhar, o
que quer pa gar as suas dí vi das. Não é o que pas sa
ca lo te. Então, te mos que amar rar os 180 me ses e di -
zer ao Go ver no que se for pa gar a par tir de 31 de de -
zem bro, ne nhu ma em pre sa terá con di ções de pa gar
cash por seis ou sete me ses. Então, o Go ver no terá
que ne go ci ar, por que as Opo si ções não abri rão mão
des sa si tu a ção. Se não ne go ci a rem, va mos dis pu tar
aqui, com o voto, para mos trar à so ci e da de bra si le i ra
que o Go ver no que aí está en con tra-se sem op ção, a
não ser a de co brar im pos to de quem já paga.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – O
PMDB vai apo i ar a me di da pro vi só ria, mas quer a sua
me lho ria, e con cor da com V. Exª quan do diz que al -
guns pon tos são in de vi dos.

Por exem plo, as em pre sas que fo ram cre den ci a-
das pe los Cor re i os como suas re pre sen tan tes ti nham
uma mé dia de re ce bi men to de R$50 mil por mês, que, 
hoje, foi re du zi da para R$10 mil, por que quem vai
man dar um te le gra ma se pode pas sar a men sa gem
pela Inter net? O mes mo acon te ceu com as car tas.
Pois bem, es sas agên ci as são ape na das de tal for ma
que elas não con se gui rão pa gar e 1.500 em pre gos
se rão jo ga dos fora.

Po dem di zer que esse nú me ro de em pre gos
não é im por tan te. Cla ro que é im por tan te, numa hora
em que es ta mos bri gan do por um em pre go, quan to
mais por 1.500 em pre gos.

O ou tro pon to que não con si go en ten der, Sr.
Pre si den te, e peço a con des cen dên cia de V. Exª, é
que quem es ta va no Re fis e ago ra tem ou tro pe da ço
sem pa gar e quer jun tar os dois não pode. Então, o ci -
da dão vai fi car pa gan do o do mês, o novo e o an te ri-
or? Impos sí vel, não con se gue pa gar.

Esta mos fa lan do de em pre go, de di nhe i ro a re -
ce ber, num País que diz que não tem di nhe i ro, em que 
o Pre si den te foi obri ga do a cor tar R$14 bi lhões do
Orça men to.

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 12065MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL594     



Essa é uma sa í da pos sí vel. O di nhe i ro exis te.
De ve mos ter cri a ti vi da de e co ra gem de fa zer a mo di fi-
ca ção.

Um ou tro item que não po de mos en ten der é que 
o pra zo é de zem bro – mas te re mos ja ne i ro, fe ve re i ro,
mar ço, abril, maio –, a ma té ria deve ser pu bli ca da em
ju nho e se rão seis me ses com mul ta e pe na li da de.
Então, o ci da dão que qui ser fi car qui te vai ter que pa -
gar o do mês, esse bu ra co ne gro, o Re fis, que en trou
do an te ri or, e se ti ver o ou tro vai ter que pa gar qua tro
par ce las. Impos sí vel de agüen tar.

Pe di ria ao Pre si den te um pou co só de con des-
cen dên cia para con ce der um apar te ao Se na dor Luiz
Otá vio.

O Sr. Luiz Otá vio (PMDB – PA) – Se na dor Ney
Su as su na, V. Exª traz, nes ta tar de, um as sun to atu a-
lís si mo, da ma i or im por tân cia, ten do em vis ta in clu si-
ve que es ta mos com a pa u ta do Se na do Fe de ral tran -
ca da, em vir tu de da Me di da Pro vi só ria nº 107, que
tra ta do Re fis, es tar ain da para ser dis cu ti da pe las li -
de ran ças dos Par ti dos. Gos ta ria ape nas, para acres -
cen tar à opor tu ni da de que es tou ten do no pro nun ci a-
men to de V. Exª, que lem brás se mos tam bém que está
in clu í do na me di da pro vi só ria um pro je to que apre-
sen tei em 2001, que tra ta do Re fis da pes soa fí si ca,
por que tam bém esta en con tra-se, como foi mos tra do
in clu si ve pelo Jor nal Na ci o nal da Rede Glo bo, ma té-
ria onde foi ou vi do um ta xis ta, um ven de dor am bu lan-
te, um pe dre i ro que, ao lon go de suas vi das não ti ve-
ram opor tu ni da de de re co lher os seus im pos tos, ou
par te de les, e ago ra, na ve lhi ce, quan do vão se apo -
sen tar, pre ci sam apre sen tar não só o Impos to de
Ren da, mas tam bém o INSS. Ao fa zer essa re fe rên-
cia, lem bro que o Re fis da pes soa ju rí di ca é tam bém
aque le mo der ni za, que atu a li za e que traz a opor tu ni-
da de da ci da da nia para os bra si le i ros, com to dos os
seus di re i tos ad qui ri dos e re co nhe ci dos. Mu i to obri -
ga do, Se na dor Ney Su as su na.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Agra -
de ço o apar te de V. Exª e tam bém a con des cen dên cia
do Pre si den te da Casa. 

Sr. Pre si den te, an tes de en cer rar, gos ta ria de fa -
zer re fe rên cia a dois itens ape nas.

Para o ci da dão ade rir ao Re fis ele tem que de -
sis tir de toda e qual quer ação ju di ci al. Ima gi nem se
uma em pre sa foi mul ta da in jus ta men te e aci o nou a
Jus ti ça. Se essa em pre sa es ti ver ina dim plen te e qui -
ser ter aces so a um pla no de re fi nan ci a men to, ela terá 
que de sis tir da ação e ace i tar aque le mon tan te, o que
é im pos sí vel. Isso acon te ceu tam bém em ou tros Esta -
dos, como por exem plo, o Rio Gran de do Sul, que não 

o ace i tou. Ima gi nem se isso ocor rer com uma pes soa
fí si ca! Não con se gui en ten der!

Por fim, Sr. Pre si den te, fez-se um acor do na Câ -
ma ra dos De pu ta dos, dan do isen ção. E ago ra es tão
que ren do vo la ti zá-lo.

O Con gres so Na ci o nal é re co nhe ci do pelo va lor
da pa la vra! Pa la vra dada é para ser cum pri da! Acor do
fe i to tem que ser cum pri do!

São es ses os as sun tos que tra go para re fle xão
de V. Exªs. O meu Par ti do quer e vai vo tar com o Go -
ver no, des de que o tex to seja aper fe i ço a do. Como
veio da Câ ma ra, não te mos con di ções de fa zer o apo -
i a men to. Qu e re mos fa zer, dis se mos que va mos fa zer,
mas que re mos que es ses itens que abor da mos se-
jam me lho ra dos e se tor nem pa la tá ve is, se não esse
di nhe i ro não será re ce bi do, oca si o nan do a fa lên cia de 
um gran de nú me ro de em pre sas na ci o na is.

Du ran te o Dis cur so do Sr. Ney Su as su-
na o Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio de i xa a
ca de i ra da Pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Mo za ril do Ca val can ti.

Mu i to obri ga do.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Pre si den-

te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra a V. Exª.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pela or dem.

Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, peço a V.
Exª para fa lar como Lí der do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor José Jor ge,
como Lí der, por cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca-
ção ur gen te de in te res se par ti dá rio.

Em se gui da, da re mos a pa la vra ao Se na dor
Efra im Mo ra is.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR JOSÉ JORGE, QUE, RETI-
RADO PELO ORADOR PARA REVISÃO,
SERÁ PUBLICADO OPORTUNAMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Efra im Mo ra is,
por per mu ta com a Se na do ra Lú cia Vâ nia.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,  ini ci al men te que -
ro agra de cer à Se na do ra Lú cia Vâ nia pela per mu ta.

Sr. Pre si den te, o mí ni mo que se pode exi gir de
um go ver no, qual quer go ver no, é que te nha uni da de
de dis cur so; que seus in te gran tes fa lem a mes ma lín -
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gua. Qu an do isso não ocor re, es ta be le ce-se a con fu-
são, Se na dor Mão San ta. E con fu são não rima com
go ver na bi li da de, paz so ci al ou pro gres so.

O Go ver no Lula não tem pri ma do pela uni da de
de dis cur so. Não es tou me re fe rin do ao con fli to en tre
mo de ra dos e ra di ca is den tro do PT, que já se in cor po-
rou  à ro ti na da vida par la men tar, le van do o Go ver no a 
bus car a ade são de ou tros Par ti dos para a sua base
de apo io, ado tan do, in clu si ve, prá ti cas fi si o ló gi cas
nes sa ini ci a ti va – prá ti cas que, na te o ria, sem pre con -
de nou. Mas essa é ou tra his tó ria.

Sr. Pre si den te, re fi ro-me às di ver gên ci as que se
dão den tro da equi pe eco nô mi ca do Go ver no, no âm -
bi to do Po der Exe cu ti vo. Di ver gên ci as que as sus tam
e de so ri en tam in ves ti do res in ter nos e ex ter nos. A re-
vis ta Veja des ta se ma na es tam pa ma té ria in ti tu la da
“A Trin che i ra de Les sa”, em que ga ran te que se for -
ma, den tro do BNDES, pre si di do pelo eco no mis ta
Car los Les sa, um foco de re sis tên cia à po lí ti ca do Mi -
nis tro da Fa zen da, Antô nio Pa loc ci.

Diz que o BNDES ins ti tu iu um cur so de pós-gra -
du a ção em de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al para 
seus téc ni cos, que tem como uma de suas prin ci pa is
re fe rên ci as o pen sa men to eco nô mi co cons tru í do na
dé ca da de 50, na Co mis são Eco nô mi ca para a Amé ri-
ca La ti na e o Ca ri be – Ce pal.

Tra ta-se, se gun do a re vis ta, da tur ma da eco no-
mis ta Ma ria da Con ce i ção Ta va res, que tem bran di do
com obs ti na ção sua me tra lha do ra gi ra tó ria con tra a
po lí ti ca eco nô mi ca do Go ver no. Em re su mo, o con te-
ú do de tal cur so, se gun do a Veja, “en tra em cho que
com o re ce i tuá rio da po lí ti ca eco nô mi ca de fen di da
pelo Mi nis tro da Fa zen da, Antô nio Pa loc ci”.

A re vis ta sur pre en de-se com o fato de que uma
ins ti tu i ção go ver na men tal – e, mais do que isso, uma
ins ti tu i ção go ver na men tal com a im por tân cia es tra té-
gi ca do BNDES – gas te di nhe i ro pú bli co na for ma ção
de qua dros para atu ar em de sa cor do com a vi são
eco nô mi ca do Go ver no.

E aí é que está a con fu são, Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res: qual é essa “vi são eco nô mi ca do
Go ver no”? A re vis ta Di nhe i ro des ta se ma na tem
como ma té ria de capa uma en tre vis ta do Vice-Pre si-
den te da Re pú bli ca, José Alen car, cujo tí tu lo é sig ni fi-
ca ti vo: “O Vice do Ba ru lho”.

A ma té ria re por ta-se às re cor ren tes de cla ra-
ções do Vice-Pre si den te, con trá ri as à po lí ti ca de ju ros
al tos do Ban co Cen tral. O Vice, que vo ca li za o se tor
pro du ti vo, em con tra po si ção ao se tor fi nan ce i ro, faz
afir ma ções con tun den tes como esta: “O cus to do ca -
pi tal no Bra sil ex tra po la qual quer ló gi ca”. Ou ain da:

“Nun ca hou ve na his tó ria do Bra sil ma i or trans fe rên-
cia de ren da da pro du ção e do tra ba lho em be ne fí cio
do se tor fi nan ce i ro”.

Se di tas por Par la men ta res ti dos como os ra di-
ca is do PT, es sas de cla ra ções tal vez me re ces sem o
cor re ti vo pú bli co do Pre si den te da le gen da, José Ge -
no í no. Mas fo ram di tas – e con ti nu am a ser di tas –
pelo Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, cuja iden ti da de
po lí ti ca com o Pre si den te tem sido tam bém re i te ra da
por am bos. Se ma na pas sa da, o Pre si den te Lula ras -
gou elo gi os, re pro du zi dos por toda a mí dia, a José
Alen car, com pa ran do a afi ni da de po lí ti ca de am bos a
um caso de fi ni ti vo de amor, como Ro meu e Ju li e ta.

Isso au men ta a con fu são en tre os in ves ti do res,
agen tes eco nô mi cos e opi nião pú bli ca de um modo
ge ral. Como pode o Pre si den te da Re pú bli ca apo i ar
uma po lí ti ca eco nô mi ca de fe i tio ni ti da men te mo ne ta-
ris ta e, si mul ta ne a men te, de cla rar-se em per fe i ta har -
mo nia de pen sa men to com al guém – no caso, o seu
Vice – que cri ti ca exa ta men te essa po lí ti ca, com pa la-
vras con tun den tes?

Será o Vice-Pre si den te um al ter ego do Pre si-
den te, que vo ca li za um pen sa men to que o Pre si den te
está im pe di do de vo ca li zar? Nes se caso, o que o im-
pe de de as su mir aque las po si ções? São per gun tas
na tu ra is den tro des se qua dro de con tra di ções ver ba is.

Não que ro aqui, Srªs e Srs. Se na do res, ex plo rar
um mote tão em voga na mí dia, a mu dan ça de dis cur so
do PT em re la ção ao tem po em que não era Go ver no.
To dos têm o di re i to de me lho rar. Pre fi ro aqui re pe tir as
pa la vras do Lí der tu ca no na Câ ma ra, De pu ta do Ju tahy
Jú ni or, por oca sião do en con tro de sua Ban ca da com o 
Pre si den te Lula, se ma na pas sa da, quan do dis se:
“Bem-vin do, Pre si den te, ao cam po das re for mas”.

Mas não é a isso que me re fi ro. O que está em
pa u ta é algo mais gra ve. É a fal ta de en ten di men to no
cen tro do Go ver no. Que po lí ti ca eco nô mi ca terá?
Qual é a agen da des te Go ver no? A das re for mas,
como lem brou, on tem, o ex-Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, é do Go ver no pas sa do. O Go ver-
no Lula cum pre o car ma de cum pri-la, já que a obs tou
na ad mi nis tra ção pas sa da.

Mas o que efe ti va men te pro põe, qual é a sua es -
tra té gia para es tes qua tro anos (ou, por ou tra, três
anos e meio, já que es ta mos no fi nal do pri me i ro se -
mes tre)?

O Mi nis tro Gu i do Man te ga pre ten deu res pon der
a essa per gun ta on tem, afir man do que a nova agen da
é o Pla no Plu ri a nu al, o PPA. Mas, se gun do os jor na is
de hoje, o PPA on tem apre sen ta do não pas sa de uma
car ta de in ten ções, não ten do nem ca co e te de um
pla no es tra té gi co. Diz O Glo bo a res pe i to do PPA: “O
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do cu men to é ge né ri co e não traz va lo res de in ves ti-
men tos ou pro je tos”.

O Mi nis tro Man te ga ex pli ca: o PPA ain da vai ser
dis cu ti do com a so ci e da de. O do cu men to on tem apre -
sen ta do tra ça ape nas al gu mas di re tri zes que, de tão
ge né ri cas, se ri am as si na das por qual quer go ver no,
de di re i ta, cen tro ou es quer da: re du ção da vul ne ra bi li-
da de ex ter na; in ves ti men tos ex pres si vos em in fra-es-
tru tu ra; ên fa se em pro gra mas que im pul si o nem o de -
sen vol vi men to re gi o nal, e cri a ção de um mer ca do de
con su mo de mas sa que pro mo va a in clu são so ci al.

Não é um pro je to es tra té gi co, mas um dis cur so
de pa lan que. E mes mo nele re pro duz-se a di vi são in -
ter na da po lí ti ca eco nô mi ca do Go ver no. A po lí ti ca
mo ne ta ris ta do Mi nis tro Pa loc ci in vo ca sem pre a “vul -
ne ra bi li da de ex ter na” para man ter os ju ros al tos e o
cres ci men to con ti do, en quan to o dis cur so con trá rio,
vo ca li za do pelo Vice-Pre si den te José Alen car, pre ga
a “ên fa se em pro gra mas que im pul si o nem o de sen-
vol vi men to re gi o nal e a in clu são so ci al”.

O Go ver no Lula, re fém des sa di co to mia – fal sa
di co to mia, diga-se –, a re pro duz na car ta de in ten ções
on tem apre sen ta da a gui sa de pla no es tra té gi co.

Lem bro-me, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, de que o Pre si den te Lula dis se, mais de uma vez,
que seu Go ver no não se ria ape nas mais um Go ver no
da Re pú bli ca, mas o mar co de uma nova era na vida
po lí ti ca do País. O ad ven to de um ho mem do povo,
egres so da clas se tra ba lha do ra, não po de ria ser um
fato ba nal, que pas sas se sem de i xar mar cas pro fun-
das e de fi ni ti vas na his tó ria do País.

Essa ex pec ta ti va cri a da – e até aqui não-aten di-
da – tem sido foco de ten são e fa tor de im pre vi si bi li da-
de para to dos. Há dias o Mi nis tro da Edu ca ção, Cris -
to vam Bu ar que, pro fe riu uma fra se que agu çou essa
ex pec ta ti va. Dis se mais ou me nos o se guin te: “Por en -
quan to, va mos se guir em fren te, mas de po is va mos
vi rar à es quer da”. De po is, quan do? E o que sig ni fi ca
vi rar à es quer da?

Ao mes mo tem po em que o Mi nis tro da Edu ca-
ção, um dos qua dros mais in flu en tes do Go ver no, diz
isso, o Mi nis tro Antô nio Pa loc ci, em re u nião com a
Ban ca da, há uns três me ses, ga ran tia que a po lí ti ca
eco nô mi ca em cur so não ia mu dar, que a pro mes sa
de não que brar con tra tos e com pro mis sos, in clu si ve
com o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, não era um
faz-de-con ta e se ria man ti da até o fim.

Data daí, se não me en ga no, o rom pi men to dos
ra di ca is pe tis tas com o Go ver no.

A fala de Antô nio Pa loc ci, cla ro, con tras ta com a
afir ma ção do Mi nis tro Cris to vam Bu ar que de que, adi -
an te, o Go ver no vai vi rar à es quer da.

O Sr. Hé lio Cos ta (PMDB – MG) – Se na dor
Efra im Mo ra is, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Ou vi rei V. 
Exª da qui a pou co, Se na dor.

Tam bém em re la ção ao câm bio, há di ver gên ci-
as: o Mi nis tro Antô nio Pa loc ci diz que não vai in ter vir,
en quan to o pró prio Pre si den te Lula já dis se que o dó -
lar não pode cair mu i to para não pre ju di car as ex por-
ta ções, tese com par ti lha da pelo Lí der do Go ver no
nes ta Casa, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.

Com mu i to pra zer, Se na dor Ney Su as su na, es -
cu to V. Exª.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – No bre Se -
na dor Efra im Mo ra is, ouço, com mu i ta aten ção, seu
dis cur so e sei que V. Exª re al men te as pi ra, como todo
o Bra sil, a que os ju ros ca i am. Mas, em eco no mia e
ad mi nis tra ção, não há mi la gres. Nin guém con se gue
cu rar in fla ção, re sol ver pro ble mas de ba lan ço e, ao
mes mo tem po, ba i xar ju ros. Espe ro que em cur to pra -
zo se faça isso, mas, no mo men to, essa é uma as pi ra-
ção. Ocor reu um fato in te res san te: en quan to V. Exª fa -
la va so bre o Vice-Pre si den te José Alen car, eu es ta va
ao te le fo ne com S. Exª, que, de Mi nas Ge ra is, re tri bu-
ía-me uma li ga ção. Eu re pe tia exa ta men te a fra se de
V. Exª de que tal vez S. Exª seja o al ter ego do Pre si-
den te. Du vi do que o Pre si den te tam bém não te nha o
de se jo de ba i xar os ju ros, mas isso não é fá cil no mo -
men to. O que nos afli ge é sa ber quan do isso ocor re rá.
Se sou bés se mos o tem po no ro te i ro da nos sa vida,
tal vez fôs se mos mais in fe li zes, por que sa be ría mos o
dia em que de i xa ría mos esta vida ter re na. Com toda
cer te za, co mun go com V. Exª das pre o cu pa ções,
mas, como ho mem da área de eco no mia, digo que,
nes te mo men to, o que po de mos fa zer é ter um pou co
de pa ciên cia e aguar dar um pou co mais. Pa ra béns
pelo tema abor da do.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Agra de ço
a par ti ci pa ção de V. Exª, Se na dor Ney Su as su na. Seu 
apar te en ri que ce meu pro nun ci a men to. Co nhe cen do
suas qua li da des de em pre sá rio bem-su ce di do, vol ta-
do para a ge ra ção de em pre gos, sei que tam bém é
pre o cu pa ção de V. Exª a ques tão dos ju ros. Agra de ço
a V. Exª o apar te.

Se na dor Hé lio Cos ta, com mu i to pra zer, ouço V.
Exª.

O Sr. Hé lio Cos ta (PMDB – MG) – Se na dor
Efra im Mo ra is, da mes ma for ma que o Se na dor Ney
Su as su na, acom pa nho suas de cla ra ções, suas ob-
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ser va ções, mas vejo que é im por tan te res sal tar o es -
ta do em que o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va en -
con trou a eco no mia na ci o nal, ao to mar pos se no dia
1º de ja ne i ro. Vou ci tar ape nas um dado: o ris co-país
do Bra sil, que mede a es ta bi li da de da eco no mia na ci-
o nal e que dá, lá fora, o res pal do para que os in ves ti-
do res che guem até aqui e in vis tam na eco no mia bra -
si le i ra, es ta va, na que la épo ca, em 2,4 mil pon tos.
Hoje, Se na dor, com o es for ço fe i to pelo Mi nis tro Antô -
nio Pa loc ci, com a con du ção acer ta da dos ru mos da
eco no mia, com sua equi pe tra ba lhan do em fun ção do 
que re pre sen ta esse in di ca dor, ele che ga a me nos de
800 pon tos. E o que re pre sen ta isso? Uma eco no mia
de US$50 bi lhões nos ju ros que o Go ver no bra si le i ro
te ria que pa gar da dí vi da ex ter na só este ano. E mais
de R$300 bi lhões che gam a ser os cál cu los apro xi ma-
dos da re du ção que se fez no com pro me ti men to da
dí vi da in ter na. O es for ço é mu i to gran de. Enten do,
perfe i ta men te, a po si ção do Vice-Pre si den te José
Alen car – es ti ve com S. Exª na sex ta-fe i ra, em uma
gran de so le ni da de, na qual es ta vam re u ni dos em pre-
sá ri os, mi ne i ros e bra si le i ros, em Belo Ho ri zon te –,
que de i xou mu i to cla ro que, como em pre sá rio, ti nha
sé ri as pre o cu pa ções com o mo men to que es ta mos
vi ven do, ain da como re sul ta do do Go ver no pas sa do,
mas que ti nha ab so lu ta con fi an ça e cer te za na con du-
ção dos des ti nos da eco no mia na ci o nal pelo Mi nis tro
Antô nio Pa loc ci. Isso pre ci sa fi car mu i to cla ro, por que
o Vice-Pre si den te da Re pú bli ca fala com au to ri da de,
por ser um dos mais im por tan tes em pre sá ri os des te
País, mas se gue ri go ro sa men te aqui lo que está de-
ter mi na do pela equi pe eco nô mi ca do Go ver no. Mu i to
obri ga do pelo apar te que V. Exª me con ce deu.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Se na dor
Hé lio Cos ta, agra de ço o apar te, em bo ra não con cor-
de com V. Exª. O Vice-Pre si den te não está se guin do à 
ris ca o que foi de ter mi na do pela equi pe eco nô mi ca,
por que S. Exª quer o mes mo que o País ou o que a
clas se tra ba lha do ra e o em pre sa ri a do de se jam: ba i-
xar os ju ros, para ge rar em pre gos. O pró prio Lula, em
seu dis cur so, dis se que ge ra ria dez mi lhões de em-
pre gos. Re pi to o que afir mei no iní cio do meu pro nun-
ci a men to: fal ta uni da de de dis cur so no PT. Por que o
ris co-país do Bra sil foi para as nu vens? Por que os dis -
cur sos do PT, na cam pa nha, eram fe i tos no sen ti do de 
não res pe i tar as exi gên ci as do FMI, as re gras do jogo
que vi nham sen do es ta be le ci das na eco no mia, e de
mu dar a eco no mia bra si le i ra. O in ves ti dor ex ter no não 
acre di tou nis so. A par tir daí, quan do fi cou con cre ti za-
do o fato de que Lula se ria o Pre si den te da Re pú bli ca,
tudo ex plo diu.

O Sr. Hé lio Cos ta (PMDB – MG) – Se na dor
Efra im Mo ra is, con ce de-me mais um mi nu to, por gen -
ti le za?

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Digo a V.
Exª que, re al men te, o dis cur so não con ven ce. Isso
está no ti ci a do, hoje, na Fo lha de S.Pa u lo. Pela Inter -
net, o Si a fi pu bli cou: “O Go ver no dis põe no Orça men-
to de R$14,1 bi lhões”. Lá se vão cin co me ses, e sabe
V. Exª, Sr. Pre si den te, o que o Go ver no in ves tiu até
ago ra? Ape nas 0,75% do Orça men to, ou seja, R$106
mi lhões. Em as sis tên cia so ci al, em ha bi ta ção, em sa -
ne a men to, o Go ver no não in ves tiu nada.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Efra im
Mo ra is, gos ta ria de par ti ci par do de ba te.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Na re a li-
da de, o Go ver no não sabe, ain da, o que fa zer. O PT,
du ran te 23 anos, quis go ver nar o País, Sr. Pre si den te,
mas não ti nha um pla no de Go ver no. Re pi to: o Go ver-
no não sabe o que fa zer. Esse é o qua dro. Não po de-
mos fi car lem bran do o pas sa do. Esta mos cul pan do o
Go ver no an te ri or, mas o atu al Go ver no, que mu dou
de po si ção, está em cima da clas se mé dia. Eu que ro
ver, da qui a pou co, os go ver nis tas apo i a rem um au -
men to de 167% so bre essa mes ma clas se mé dia,
com a Me di da Pro vi só ria nº 107. É esse o Go ver no
que veio para fa zer mu dan ças? Não. O Go ver no veio
para ir em cima exa ta men te da clas se mé dia.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – V. Exª me
con ce de um apar te?

A Srª Ide li Sal vat ti (Blo co/PT – SC) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Pre si-
den te, com a to le rân cia de V. Exª, ouço o apar te do
Se na dor Mão San ta e, em se gui da, os apar tes de S.
Exªs.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor, agra -
de ço a de fe rên cia, esta gran de opor tu ni da de de par ti-
ci par do pro nun ci a men to de V. Exª. Dis cor do da con -
fu são. V. Exª, que é um ho mem de gran de cul tu ra, leu,
com cer te za, Dom Qu i xo te de la Man cha, de Mi guel
de Cer van tes. A nar ra ti va con ta que San cho Pan ça
re ce be de Dom Qu i xo te, como prê mio, uma ilha para
go ver nar. Ele diz que não tem co nhe ci men to para tan -
to, mas Dom Qu i xo te lhe diz: “Você é te men te a Deus,
e quem é te men te a Deus tem sa be do ria. Vai go ver-
nar”. E o en si na a go ver nar. De po is, vol ta para ver, e
per gun ta: “San cho Pan ça, como foi go ver nar?” E ele
res pon de: “É um gol fo de con fu são!” Nis so es tou de
acor do. Ago ra, es tou em de sa cor do, por que essa
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con fu são que es ta mos vi ven do é ve lha. Mas es tou to -
tal men te de acor do e so li dá rio com o se guin te, por -
que é ver da de i ro: ou o juro cai ou o Go ver no cai. Ne -
nhum go ver no se sus ten ta com juro alto. Quem dis se
isso está ali em cima: Ruy Bar bo sa.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Esta mos
tor cen do para que se jam os ju ros, Se na dor.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Ruy Bar bo sa,
que foi Mi nis tro da Fa zen da, dis se o se guin te: Con si-
de rai o tra ba lho, o ca pi tal. O tra ba lho vem an tes. É o
tra ba lho, o tra ba lha dor, que faz a ri que za, que faz o
ca pi tal. A ele tem que se dar pri ma zia, res pe i to e apo -
io. Um go ver no de juro alto está dan do apo io ao di -
nhe i ro, ao me tal. Então, não se se gu ra. O juro alto traz 
o de sem pre go – que foi o que der ru bou o go ver no
pas sa do, que foi o vice-cam peão em de sem pre go en -
tre to dos os pa í ses do mun do – e traz esse de sa cer to
todo. Até com pro me te a ido ne i da de dos bra si le i ros.
Hoje, so mos um país cam peão em che ques sem fun -
do, por que os com pro mis sos são fe i tos e nin guém
pode acom pa nhar esse juro exa ge ra do. Se des cer-
mos mais ao Sul, en con tra re mos um ou tro gran de es -
ta dis ta do Bra sil, um ga ú cho, o Se na dor Alber to Pas -
qua li ni, cujo li vro foi edi ta do pelo nos so gran de Se na-
dor Pe dro Si mon. Ele diz isto, que ne nhum país terá
fu tu ro com ju ros al tos. Nos sos pen sa men tos co in ci-
dem. O sen ti men to do povo é for ta le cer o Pre si den te
Lula, mas aqui vai a ad ver tên cia: es ses ju ros al tos es -
tão er ra dos. O nos so Mi nis tro da Fa zen da é mé di co.
Ele pe gou e an dou. É como se o pi lo to de um avião a
jato, um Bo e ing, me dis ses se: Mão San ta, pi lo te um
pou co. Se me en si nar, eu levo, mas não agüen ta ria
uma tur bu lên cia, nem sa be ria como pou sar. Por tan to,
isso tem que ser mu da do. Faço vo tos de que te nham
hu mil da de. Va mos fa zer cair o juro an tes que caia o
Go ver no.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Gos ta ria
de di zer a V. Exª que es tou tor cen do para que os ju ros
ca i am; não só eu como to dos os bra si le i ros.

Ouço o Se na dor Le o nel Pa van. Em se gui da, V.
Exª, Se na do ra Ide li.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Advir to o ora dor que o tem po de S. Exª já foi ul tra pas-
sa do, e peço ao apar te an te que se li mi te ao tem po re -
gi men tal, para que pos sa mos dar opor tu ni da de aos
ou tros ora do res.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Gos ta ria de
agra de cer a opor tu ni da de e ten tar con tri bu ir com
esse bri lhan te pro nun ci a men to, que cer ta men te mu i-
to es cla re ce rá. Mu i tos ou vem o Go ver no e não ou vem
a Opo si ção, que mos tra o ou tro lado da mo e da. O

Pre si den te Lula fa lou que, quan do se está na opo si-
ção, fa zem-se mu i tas bra va tas, e, quan do se está na
si tu a ção, o re sul ta do é ou tro. Fala-se ain da que há in -
co e rên cia en tre o dis cur so e a prá ti ca, o que é uma
ver da de. O povo já sabe dis so. O FMI era con de na do
com ve e mên cia, era re pu ta do como o de mô nio; e,
hoje, já tem uma par ce ria mu i to pró xi ma com o Go ver-
no. Fi ze ram um ple bis ci to so bre a Alca e eram con trá-
ri os; hoje, já afir mam que ela pode ser viá vel. Qu an do
o go ver no pas sa do quis apro var o au men to da con tri-
bu i ção pre vi den ciá ria, o PT foi con trá rio; hoje já quer
au men tá-la. Há ain da o pro ble ma da ta xa ção dos ina -
ti vos, do teto sa la ri al, do au men to do sa lá rio, dos ju -
ros, o pro ble ma do em pre go – nun ca se viu tan to de -
sem pre go como ago ra, prin ci pal men te em São Pa u lo
– da CPMF, que es tão fi xan do, além do au men to dos
im pos tos. Se gun do Cé sar Maia, se apro var mos a re -
for ma tri bu tá ria da for ma como está, te re mos um au -
men to de mais de 40%. Ora, hoje o PT faz o pa pel da
si tu a ção, en quan to ou tros fa zem o pa pel da opo si ção.
Se o PT elo gia o Go ver no, ou tros o con de nam. Na
ver da de, há con tra di ções pro fun das en tre o dis cur so
e a prá ti ca, a não ser que que i ra mos ta par o sol com a 
pe ne i ra. Mas aí está o re sul ta do: di zi am uma co i sa na
cam pa nha, e, hoje, no go ver no, fa zem ou tra.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Con ce do
um apar te à Se na do ra Idé li Sal vat ti.

A Srª Ide li Sal vat ti (Blo co/PT – SC) – Se na dor
Efra im, em pri me i ro lu gar, é Ide li o meu nome. Agra -
de ço a V. Exª. Qu e ria di zer que, tão di fe ren te quan to a
en to na ção dada ao meu nome, é a en to na ção dada
aos atos do Go ver no, por que o dis cur so, pelo me nos
a ma i or par te que pude ob ser var, que V. Exª vem fa -
zen do na tri bu na dá a en ten der que o Go ver no não
fez nada, nada.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – V. Exª é
quem está di zen do.

A Srª Ide li Sal vat ti (Blo co/PT – SC) – Não,
quan do che guei aqui, V. Exª es ta va di zen do: edu ca-
ção, ha bi ta ção, nada. V. Exª es ta va di zen do isso. Qu e-
ro de i xar re gis tra do que to dos sa be mos a si tu a ção
em que se en con tra va este País no fi nal do ano pas -
sa do. Os da dos eram con tun den tes, as sus ta do res. O
des con tro le ma cro e co nô mi co era algo que co lo ca va
todo o povo bra si le i ro pre o cu pa dís si mo com as con di-
ções em que o Go ver no Lula iria as su mir. E o con tro le
da eco no mia, nes ses cin co pri me i ros me ses, não foi
qual quer ta re fa, não! Não foi uma co i sa para ser des -
con si de ra da como se nada ti ves se sido fe i to. Até por -
que, se hoje es ta mos de ba ten do a taxa de ju ros, com
essa di ver gên cia co lo ca da in clu si ve den tro do pró prio
Go ver no – por que há ma ni fes ta ções no pró prio Go-
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ver no no sen ti do de que já che gou a hora de ba i xar a
taxa de ju ros –, é por que hoje te mos uma si tu a ção
que per mi te a re a li za ção des se de ba te, como re sul ta-
do da po lí ti ca eco nô mi ca ado ta da pelo Go ver no Lula,
que con se guiu con tro lar a in fla ção, con se guiu ba i xar
o ris co-país do Bra sil e con se guiu tra zer o dó lar para
o pa ta mar que está hoje. Então, V. Exª há de me des -
cul par, mas fa zer to dos os ques ti o na men tos da for ma
como fez V. Exª dá a im pres são de que o Go ver no
Lula che gou e não se fez nada ao lon go des se pe río-
do. Os pro ble mas são mu i tos, são gra vís si mos, fo ram
her da dos, e es tão aí para se rem equa ci o na dos. Ago -
ra, di zer que não foi fe i to nada, Se na dor Efra im, o se -
nhor vai me des cul par, mas isso é algo que nin guém
que está acom pa nhan do o es for ço para co lo car este
País no rumo pode ace i tar. E mais: que ria di zer que já
fui à tri bu na duas ve zes para fa lar a res pe i to da ma ne-
i ra de apre sen tar as co i sas. V. Exª re pe tiu hoje que os
tri bu tos es tão sen do au men ta dos em 167%. E já dis -
se e vol to a di zer: o que foi au men ta do na Me di da Pro -
vi só ria nº107, na Câ ma ra, e está para de ba te aqui no
Se na do, é o au men to da alí quo ta de 12% para 32%
da Con tri bu i ção so bre o Lu cro Lí qui do, op ci o nal;
quem qui ser fa zer a de cla ra ção pelo lu cro real pode
fazê-lo, e não terá au men to de CSL. Não tem. É ape -
nas uma ma ne i ra de evi tar a eli são fis cal.

(O Sr. Pre si den te Mo za ril do Ca val can ti faz soar
a cam pa i nha.)

A Srª Ide li Sal vat ti (Blo co/PT – SC) – Então, V.
Exªs fa zem o dis cur so pela me ta de, com meia-ver da-
de, e fi cam que ren do atri bu ir ao Go ver no Lula aqui lo
que fi ze ram ao lon go do Go ver no Fer nan do Hen ri que
por mu i tos anos, mu i tas dé ca das e – di ria –, no caso
do PFL, há mu i tos sé cu los.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Pre si-
den te, pri me i ro, in cor po ro na ín te gra o apar te do Se -
na dor Le o nel Pa van, que en ri que ce o sen ti do do meu
dis cur so.

Se na do ra Ide li – e ago ra não vou er rar, por que
V. Exª con ti nua fa zen do con fu são na pa la vra –, V. Exª
e o seu Par ti do ain da não con se gui ram jus ti fi car-se.
Qu an do fa lei que nada ti nha sido fe i to, dis se que nada 
ti nha sido fe i to na as sis tên cia so ci al, na ha bi ta ção, no
sa ne a men to e na or ga ni za ção agrá ria. E pro vo. Está
aqui no Siaf. O Go ver no de V.Exª não in ves tiu um real
se quer nes sa área.

(O Sr. Pre si den te Mo za ril do Ca val can ti faz soar
a cam pa i nha.)

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Então,
Se na do ra, es tou pro van do o que foi dito. Não exis tem

me i as-pa la vras. Exis te uma ver da de i ra con fu são den -
tro da lin gua gem uti li za da pelo Go ver no.

Peço que o res tan te do meu dis cur so seja dado
como lido, por que o que es tou ven do, a ava li a ção que
es ta mos fa zen do é que o PT está ten tan do tro car o
pneu do car ro em mo vi men to, e isso não é pos sí vel. É
ato de ir res pon sa bi li da de e in com pe tên cia tro car o
pneu do car ro em mo vi men to.

É pre ci so, para o bem do País e do Go ver no,
que se en qua drem as Li de ran ças do Exe cu ti vo em re -
la ção à lin gua gem. To dos es ta mos tor cen do para que
o Bra sil dê cer to, mas vou fa zer o meu pa pel de Opo -
si ção. Ve nho aqui aler tar o Go ver no, sem pa i xão, sem 
me i as-pa la vras, com to das as pa la vras. Com a mes -
ma co ra gem que tive de ser Go ver no, sa be rei ser
Opo si ção, com to das as pa la vras, usan do o que está
ao meu al can ce, usan do o Siaf, usan do a im pren sa
bra si le i ra, que está vi gi lan te...

(O Sr. Pre si den te Mo za ril do Ca val can ti faz soar
a cam pa i nha.)

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – ...para
que, des ta tri bu na, eu pos sa le var para todo o Bra sil
os er ros que es tão sen do co me ti dos. Se não ti ves sem
a ân sia de che gar ao po der a qual quer cus to, fa zen do
um dis cur so e ten tan do go ver nar de ou tro, este País
se ria bem me lhor.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.

SEGUE CONCLUSÃO DO DISCURSO
DO SENADOR EFRAIM MORAIS

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, fi na li zo meu pro nun ci a-
men to.

Para o co lu nis ta da Fo lha de S.Pa u lo, Cló vis
Ros si, es sas si na li za ções con fu sas re fle tem per ple xi-
da de do go ver no. “Eles não sa bem o que fa zer”, diz o
jor na lis ta, em seu ar ti go de hoje. E o de mons tra re -
pro du zin do afir ma ção nes se sen ti do do mi nis tro Tar -
so Gen ro, em ar ti go para a Fo lha. Diz o ar ti go, ci ta do
por Cló vis Ros si (abre as pas):

“Na ver da de, não há nem pre ce den te his tó ri co,
nem uma te o ria da tran si ção de um mo de lo de mo-
der ni za ção con ser va do ra vin cu la do ao ca pi tal fi nan-
ce i ro para um mo de lo pro du ti vis ta de cres ci men to
ace le ra do e in clu são so ci al. Te mos, ao mes mo tem po,
que te o ri zar e pra ti car” (fe cha as pas).

Ou seja, ain da na ava li a ção do jor na lis ta Ros si,
“o PT vai tro car o pneu com o car ro em mo vi men to, o
que (se gun do o jor na lis ta) não de i xa de ser uma ba i ta
ir res pon sa bi li da de”. Faz sen ti do: afi nal, o PT per se-
guiu o po der du ran te 23 anos – e o mí ni mo que se po -

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 12071MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL600     



de ria es pe rar é que ti ves se uma vaga idéia do que fa -
zer quan do lá che gas se. Se gun do as pa la vras de Tar-
so Gen ro, não ti nha – e con ti nua não ten do.

A re u nião mi nis te ri al de on tem, como as an te ri o-
res, exi biu in gre di en tes de mar ke ting, como o anún -
cio (não ma te ri a li za do) do pro gra ma Pri me i ro Empre -
go, o ras cu nho do PPA e a co bran ça de ação por par te
dos mi nis tros. Como co brar ação sem des con tin gen-
ci ar o or ça men to?

Vol to no va men te aos jor na is para ve i cu lar uma
co bran ça que não é ape nas da opo si ção. Diz a Fo lha
de hoje, a pro pó si to da re u nião mi nis te ri al de on tem
(abre as pas):

“Mu i ta re u nião e pou ca ação têm ca-
rac te ri za do os en con tros mi nis te ri a is do go -
ver no Luiz Iná cio Lula da Sil va. Ain da não
saiu do pa pel uma das me di das anun ci a das
na pri me i ra das re u niões após a pos se: a
con ces são de mi cro cré di to por co o pe ra ti vas,
que de ve ria es ti mu lar o cres ci men to eco nô-
mi co. Só o aper to nos gas tos su pe rou as ex -
pec ta ti vas: tema da se gun da re u nião, o cor -
te de in ves ti men tos se re ve lou mais ra di cal
na prá ti ca que no dis cur so” (fe cha as pas).

Ou seja, até aqui, a úni ca pro mes sa cum pri da
foi de apro fun dar o ar ro cho.

É nes se am bi en te, ten do como pano de fun do
um ce ná rio ex ter no pro ble má ti co, com o re cru des ci-
men to do ter ro ris mo, que o país che ga ao quin to mês
do go ver no Lula. 

A opo si ção está dis pos ta a co la bo rar no que dis -
ser res pe i to ao in te res se do país, sem bra va tas ou sa -
bo ta gens. Mas quer sa ber uma co i sa bá si ca: o que
quer efe ti va men te o go ver no Lula?

São es tas mi nhas pa la vras, sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Sr. Pre si-

den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do Go ver no.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra a V. Exª como Lí der do Go ver no
por cin co mi nu tos.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, cer ta-
men te aca ba mos de ver uma de mons tra ção do que,
no ve lho e bom la tim, se cha ma “jus sper ne an di”, o di -
re i to li vre, jus to e cons ti tu ci o nal de es per ne ar ao ver
que as co i sas que de ve ri am ter sido fe i tas, e não o fo -
ram, ago ra es tão sen do.

É mu i to fá cil, Sr. Pre si den te, com cin co me ses
de Go ver no, le van tar o dedo e acu sar um Go ver no,

um Pre si den te, uma equi pe que está tra ba lhan do in -
can sa vel men te para co lo car o País nos tri lhos de po is
de oito anos. E, de po is de oito anos, cin qüen ta e dois
mi lhões de bra si le i ros fo ram às ur nas e dis se ram que
não gos ta ram do Go ver no que ha via ter mi na do seu
man da to. Cin qüen ta e dois mi lhões de bra si le i ros dis -
se ram: “Nós que re mos mu dar este Go ver no. Não foi
do nos so agra do. Nós vo ta mos con tra o can di da to do
Go ver no”.

Por essa ra zão, Sr. Pre si den te, o Bra sil mu dou.
Mu dou a cara do Bra sil, a ma ne i ra de go ver nar, o es ti-
lo de go ver nar. Ago ra, é o je i to sim ples, ob je ti vo, sem
fi ru las, sem es con der as me i as-ver da des. Por isso é
tão im por tan te se re pa re uma in jus ti ça co me ti da aqui
nes ta tar de.

Obser va dor que sou da po lí ti ca in ter na ci o nal –
vi a jan te in can sá vel a vá ri os pa í ses, com fiz na mi nha
pro fis são e, hoje, den tro da mi nha fun ção de Se na dor
da Re pú bli ca –, no ano pas sa do, nas inú me ras opor -
tu ni da des em que es ti ve no ex te ri or, iden ti fi quei, sim,
uma cam pa nha sis te má ti ca do en tão Par ti do do Go-
ver no e do pró prio Go ver no con tra o can di da to Luiz
Iná cio Lula da Sil va. O can di da to do PT nun ca fez
uma de cla ra ção de que não cum pri ria com as obri ga-
ções as si na das pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so. O can di da to do PT, hoje Pre si den te da Re -
pú bli ca, não de cla rou, em ne nhum mo men to, que ja -
ma is cum pri ria aqui lo que foi acor da do, mes mo com o 
FMI, em to das as re u niões re a li za das, aqui, e na Câ -
ma ra dos De pu ta dos, em to das as cir cuns tân ci as. Em 
mo men to al gum, fez o can di da to qual quer de cla ra ção
que pu des se ser in ter pre ta da como uma pos sí vel mo -
ra tó ria do Go ver no. Mas os seus ad ver sá ri os, sim, in -
sis ten te men te, pas sa vam a idéia para o ex te ri or de
que, se Lula fos se ele i to Pre si den te, o Bra sil aca ba ria;
se Lula fos se ele i to Pre si den te, a nos sa eco no mia
afun da ria de vez; se fos se ele i to Pre si den te, o Bra sil
não re sis ti ria.

E qual não foi a sur pre sa, Sr. Pre si den te?
Ele i to Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, de

re pen te, são eles, os ban que i ros in ter na ci o na is, que
re co nhe cem que, hoje, a eco no mia está sen do tra ta-
da com ab so lu ta se ri e da de e com pe tên cia – e com -
pe tên cia – por que o País está no rumo cer to. Os in di-
ca do res eco nô mi cos es tão aí, mos tran do, pro van do
que o Bra sil ago ra tem je i to. Aque les que que ri am in -
ves tir, que es ta vam es pe ran do este si nal, já es tão
aqui, já che ga ram; des de o co me ço do ano, vêm ao
Bra sil e in ves tem o seu di nhe i ro com ab so lu ta se gu-
ran ça, com a ga ran tia de que aqui tem um Go ver no
sé rio, em pe nha do em re cu pe rar a eco no mia que es -
ta va em fran ga lhos, e que, por 8 anos, es ta va à de ri-
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va, quan do, la men ta vel men te, nada se fez. Era um
ano ele i to ral, e não se po di am cor ri gir os in di ca do res,
nem dar au men to para o tra ba lha dor; não se po dia
aca bar com o rom bo da Pre vi dên cia; do con trá rio, o
can di da to do Go ver no não ti nha chan ces.

Por essa ra zão, Sr. Pre si den te, é fun da men tal
que se en ten da que, em cin co me ses de Go ver no,
não se con ser ta o es tra go que se fez no País du ran te
to dos es ses anos. O Pre si den te pre ci sa de tem po,
mas, so bre tu do, pre ci sa da com pre en são dos Se na-
do res, dos De pu ta dos, mes mo aque les da Opo si ção
– e te nho vis to Opo si ção, aqui nes ta Casa, mu i to mais 
sen sa ta, mu i to mais aber ta, mu i to mais en ten di da,
mu i to mais que ren do ace i tar que, nes te mo men to, o
Bra sil pre ci sa da união de to dos nós. Até mes mo o es -
for ço da Opo si ção tem que ser ma i or e me lhor; se nós 
to dos não tra ba lhar mos no mes mo ca mi nho e não
pro cu rar mos uma al ter na ti va, aju dan do quem está re -
al men te que ren do tra ba lhar e con ser tar, não va mos
ter so lu ção para a gran de cri se que se es ta be le ceu no 
pas sa do e que hoje co me ça a ser re sol vi da.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Hé lio Cos ta,
o Sr. Mo za ril do Ca val can ti de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia , que é ocu pa da pelo Sr.
João Alber to Sou za, su plen te de Se cre tá rio.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra como Lí der da mi no ria.

O SR. PRESIDENTE (João Alber to Sou za) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Efra im Mo ra is, como
Lí der da mi no ria, por cin co mi nu tos.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, meu caro Se na dor Hé lio Cos ta, V.
Exª me obri ga a vol tar à tri bu na para di zer que não te -
mos obri ga ção de es pe rar até o úl ti mo dia do Go ver-
no para ver se o Go ver no de Lula acer ta. De i xa mos
pas sar cin co me ses, e a pró pria im pren sa bra si le i ra
mos tra que o Go ver no está mais pre o cu pa do em sa -
tis fa zer ao FMI e aos ban que i ros do que à po pu la ção
bra si le i ra.

V. Exª diz que os in ves ti men tos es tão che gan do.
V. Exª en ten de de po lí ti ca ex ter na. Eu não en ten do
tan to, mas pro cu ro ra ci o ci nar nes tes ter mos: es ses in -
ves ti men tos são de cur to pra zo, a fa mo sa mor te sú bi-
ta, por que os ju ros es tão al tos. É bom in ves tir em ju -
ros al tos; eles são de cur to pra zo. Eles não vêm aqui
para in ves ti men to não, mas para bus car os ju ros. V.
Exª sabe dis so e não vai me con tes tar em re la ção a
essa afir ma ção.

Au men to do tra ba lha dor. V. Exª deve ter lido na
im pren sa bra si le i ra que não vão pa gar nes te mês o
au men to ao fun ci o na lis mo. Que au men to, Se na dor!
Um por cen to! Um por cen to foi o au men to que o Go -
ver no Lula con ce deu ao ser vi dor pú bli co. E não vai
pa gar nes te mês, Sr. Pre si den te, por que não con se-
gue apro var a me di da pro vi só ria. Não con se gue ou
não quer apro vá-la? Se tem ma i o ria de so bra, se, no
pas sa do, aque les que hoje es tão no Go ver no di zi am
que não fa zía mos as re for mas ape sar de ter mos ma i-
o ria, por que o Go ver no não apro va ime di a ta men te o
gran de au men to 1% que con ce deu ao fun ci o na lis mo
pú bli co?

Então, meu caro Se na dor, o que que re mos co lo-
car, e bem cla ra men te, é que a opo si ção está pa ci en-
te e tem con ver sa do com o Go ver no. Ago ra, o que não 
va mos ad mi tir é que se te nha o ma i or su pe rá vit pri -
má rio da his tó ria des te País, o ris co país ca in do, o dó -
lar ca in do – tem hora que o Pre si den te não quer, tem
que man dar su bir de novo –, e o de sem pre go au men-
tan do. Não po de mos fi car ca la dos quan do ve mos
tudo isso acon te cen do. O País tem uma taxa de de -
sem pre go bem ma i or do que quan do Lula as su miu.

V. Exª tem que tam bém re co nhe cer que o pró -
prio Go ver no não está pre o cu pa do com in ves ti men-
tos em in fra-es tru tu ra, como aca bei de mos trar. Não é 
pos sí vel que, em cin co me ses, se jam in ves ti dos
0,75% do Orça men to. Onde é que está o di nhe i ro?

As es tra das es tão se aca ban do, o povo quer tra -
ba lhar, os che ques sem fun do es tão au men tan do, a
ter ce i ri za ção está sen do paga, as em pre sas es tão
sen do ape na das. É pre ci so que o Go ver no tire o Bra -
sil da es tag na ção, é pre ci so que o co lo que para an -
dar. Esta mos tor cen do, Srªs e Srs. Se na do res, para
que isso acon te ça, mas não po de mos fi car aqui, até o 
fi nal do Go ver no, es pe ran do. Não, não va mos fi car
pa ra dos di an te des ta si tu a ção. E tem que ha ver tam -
bém, da mes ma for ma, a res pon sa bi li da de, o Go ver-
no tem que cu i dar do Bra sil. A opo si ção não vai se ca -
lar, vai fa zer o seu pa pel cons tru ti vo.

E aqui ve nho para co brar, com co e rên cia, por -
que não vo tei, mes mo es tan do no go ver no, ta xa ção
de apo sen ta do nem fui para lá di zer que não vo ta va;
mes mo no go ver no, não vo tei a re for ma da CLT. Aqui
vou po der co brar co e rên cia com o dis cur so que foi fe i-
to para ga nhar as ele i ções, por que vo tei com co e rên-
cia na Câ ma ra dos De pu ta dos como ho mem do go-
ver no. Aqui es tou hoje, como ho mem de opo si ção,
para co brar co e rên cia dos se nho res mem bros da
base de apo io do Go ver no.

E V. Exª, que co bra há oito anos, V. Exª que é do
PMDB, que es te ve no go ver no por oito anos, com vá -
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ri os mi nis tros, com vá ri as pes so as re pre sen ta ti vas no 
go ver no que pas sou, não pode es que cer dos com-
pro mis sos que as su miu. Se mu dou de par ti do, não é
pro ble ma nos so, mas V. Exª foi ele i to pelo PMDB, com 
apo io do PMDB, o par ti do que pas sou oito anos no
Go ver no de Fer nan do Hen ri que Car do so.

Era isso o que eu que ria di zer, Sr. Pre si den te.
Agra de ço o tem po que me foi des ti na do, cum prin do à
ris ca os cin co mi nu tos de di ca dos à Li de ran ça.

A SRª IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Sr.
Pre si den te, pela or dem.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Te nho di -
re i to à ré pli ca por ter sido ci ta do.

A SRª IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Sr.
Pre si den te, es tou pe din do tem po pela Li de ran ça do
Blo co de apo io ao Go ver no, mas acre di to que a so li ci-
ta ção do Se na dor Hé lio Cos ta pre ce de.

O SR. PRESIDENTE (João Alber to Sou za) –
Con ce do a pa la vra, por cin co mi nu tos, pela Li de ran ça
do PSDB, ao Se na dor Le o nel Pa van.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, eu que -
ria usar os cin co mi nu tos do PSDB para di zer que es -
tou es tar re ci do com o que ouvi aqui da Ban ca da do
PMDB, do Se na dor do PMDB – não vou ci tar no mes
para não ha ver ré pli ca.

O PMDB es te ve oito anos no go ver no. Não es -
tou en ten den do se quem mu dou o dis cur so foi o PT
ou o PMDB. Afi nal, o PT tem usa do os mi cro fo nes
des ta Casa e da Câ ma ra Fe de ral, tem usa do a im-
pren sa na ci o nal, para di zer que as nos sas ro do vi as
fo ram rou ba das, para di zer que foi mon ta da uma qua -
dri lha – usa ram a de no mi na ção mo ti vo qua dri lha. Di -
zi am que as es tra das es ta vam de te ri o ra das, que des -
vi a vam di nhe i ro, que não ha via pro je tos am plos, con -
cre tos, pro je tos para vi a bi li zar es tra das de qua li da de.
Pa re ce-me que o PMDB é que ocu pa va esse mi nis té-
rio no Go ver no de Fer nan do Hen ri que Car do so. Aliás, 
eu não sei se a Rita Ca ma ta per ten ceu a ou tro par ti-
do. Ela con cor reu à vice-pre si dên cia da Re pú bli ca na
cha pa do go ver no. Ou hou ve tra i ção quan to ao re sul-
ta do da con ven ção?

Eu não pos so ad mi tir que atri bu am to dos os pro -
ble mas do go ver no pas sa do ao PSDB e a Fer nan do
Hen ri que Car do so, isen tan do aque les que tam bém
com pu se ram o go ver no.

Enten do que de fen dam o Go ver no, mas di zer
que em cin co me ses não fi ze ram nada? Fi ze ram sim.
Qu e rem dar ses sen ta anos para os apo sen ta dos
como pra zo-li mi te. Per gun to: qual é a pes soa que,
com 50, 52 ou 55 anos, con se gue em pre go no Bra sil?

Mas que rem dar ses sen ta anos. Em cin co me ses,
que rem ta xar os ina ti vos. Qu e rem au men tar a ida de
de apo sen ta do ria das mu lhe res e dos ho mens. Em
cin co me ses, fi ze ram mu i to mais. Estão re ce ben do
qua tro mi lhões de dó la res do BIRD – que co me ça rão
a ser pa gos em 2010 – como prê mio pelo Bra sil ter di -
mi nu í do o ín di ce de mor ta li da de in fan til, pelo Bra sil ter 
di mi nu í do a eva são es co lar. Mas isso ocor reu no Go -
ver no Fer nan do Hen ri que Car do so!

Tam bém te mos que di zer que a pró pria ONU
veio bus car ex pe riên cia e vai usar o Bra sil como
exem plo para o com ba te ao HIV. Estão usan do o sis -
te ma de sa ú de do Mi nis tro José Ser ra como exem plo
para o mun do, mas aqui não é re co nhe ci do.

O Go ver no do PT tem obri ga ção de fa zer go ver-
no cor re to e de cen te não ape nas da qui a um ano, dois 
anos, três anos, mas des de o pri me i ro dia. Em me nos
de cin co me ses, con se guiu dar ape nas 1% de au-
men to sa la ri al, quan do, na cam pa nha, pro me ti am do -
brar o sa lá rio. Em me nos de cin co me ses, do bra ram o
de sem pre go nes te País. Em São Pa u lo, para dar mos
um exem plo, nun ca foi tão alto o nú me ro de de sem-
pre ga dos.

Qu e ro de i xar re gis tra do nes ta Casa que não é
pos sí vel que o PMDB, após esse acor do en tre o PT e
o PMDB, ain da use os mi cro fo nes des ta Casa para
atri bu ir to dos os maus re sul ta dos, to dos os pro ble mas
do pas sa do, ape nas ao PSDB. É pre ci so hom bri da de
para as su mir tam bém os pre ju í zos do go ver no pas sa-
do, por que fa zi am par te do go ver no e ti ra ram pro ve i to
das be nes ses do go ver no que pas sou.

O PSDB, la men ta vel men te, er rou no pas sa do,
por que há mu i to mais pes so as com os olhos nas
opor tu ni da des pes so a is do que nas opor tu ni da des
para o nos so povo.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Sr. Pre si-
den te, por ter sido ci ta do no pro nun ci a men to an te ri or...

O SR. PRESIDENTE (João Alber to Sou za) –
Se na dor Hé lio Cos ta, V. Exª fa lou pela Li de ran ça do
Go ver no e pede a pa la vra ago ra para ex pli ca ções
pes so a is. Antes de con ce der a pa la vra a V. Exª, ou vi-
re mos a Se na do ra Ide li Sal vat ti, que fa la rá pela Li de-
ran ça do Blo co.

A SRA IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Como
Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, es -
tou aqui ou vin do, já me pro nun ci ei, fiz um apar te, mas 
é con ve ni en te co lo car al gu mas ques tões.

Há uma co bran ça mu i to in sis ten te por ain da não 
ter sido ope ra ci o na li za da uma sé rie de ques tões im -
por tan tes para o nos so País e para o nos so povo nes -
ses pri me i ros cin co me ses de Go ver no.Uma boa par-
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te das pes so as que está co bran do de for ma tão ca te-
gó ri ca está em si tu a ção bas tan te de li ca da, no meu
pon to de vis ta. Como já dis se an tes, es sas pes so as
não fi ca ram no po der ape nas oito anos, mas dé ca das.
Alguns re pre sen tan tes de pen sa men tos po lí ti cos,
ide o ló gi cos, es tão há cen te nas de anos no po der. E o
re sul ta do das ur nas foi mu i to cla ro: apo i ou a re a li za-
ção de mu dan ças pro fun das nes te nos so País.

O Pre si den te Lula foi mu i to fran co com a Na ção.
Qu an do apre sen tou a Car ta ao Povo Bra si le i ro, Sua
Exce lên cia mos trou o pa râ me tro do seu Go ver no: era
um Go ver no que não fa ria rup tu ra, que fa ria tran si ção;
um Go ver no que cum pri ria e hon ra ria os con tra tos;
que iria bus car ali an ças am plas, não só em Par ti dos,
como em se to res da so ci e da de.

Por isso, o PMDB, que hoje in te gra a Base do
Go ver no, que se está ma ni fes tan do e sen do co bra do
nes te ple ná rio, faz par te da qui lo que o Pre si den te
Lula anun ci ou an tes da ele i ção, e que, já no pri me i ro
e no se gun do tur nos, se con cre ti zou, com apo i os, e
vem se am pli an do no Con gres so.

Então, que ro de i xar re gis tra do, de vi do a essa in -
sis tên cia, a essa ve e mên cia na co bran ça, após cin co
me ses de Go ver no, que de ve ría mos es tar co bran do
mu i to mais ve e men te men te os oito, os doze, os vin te,
os trin ta, os cem anos an te ri o res. Se a quan ti da de de
tem po du ran te a qual es pe ra mos as mu dan ças é o
pa râ me tro, a ve e mên cia de ve ria ser pro por ci o nal.

No en tan to, que ro fi car mu i to cal ma, por que, do
je i to que o País se en con tra, pre ci sa re mos re al men te
de mu i ta cal ma. Se não re a li zar mos as mu dan ças
com a tran qüi li da de, a res pon sa bi li da de e o con tro le
ne ces sá ri os, não che ga re mos a lu gar al gum. Falo
isso ape nas para re gis trar al gu mas co i sas ve e men te-
men te di tas aqui.

Qu an to à ques tão da CLT, este Ple ná rio apro vou
o re que ri men to para que fos se re ti ra do e ar qui va do o
pro je to de fle xi bi li za ção des sa lei. A re for mu la ção, a
mo der ni za ção des sa lei não será fe i ta da for ma como
foi en ca mi nha da no Go ver no an te ri or, mas por meio
do de ba te am plo, en vol ven do to das as cen tra is sin di-
ca is, to dos os se to res em pre sa ri a is des te País.

No que se re fe re ao tão fa mo so re a jus te de 1%,
é bom lem brar que é re al men te mu i to pou co. Mas não
foi só 1%. Hou ve um abo no, o que per mi tiu que seg -
men tos do fun ci o na lis mo pú bli co que es ta vam há oito
anos sem re a jus te che gas sem a re ce ber até 13%. É
bom não es que cer que essa foi a fór mu la en con tra da
para ad mi nis trar o re a jus te pos sí vel de ser con ce di do
com um Orça men to que foi pro je ta do e vo ta do no ano
pas sa do.

O Orça men to que te mos não foi pro pos to pelo
atu al Go ver no, mas pelo Go ver no an te ri or. Por tan to, o 
re a jus te de 1%, mais abo no, que re pre sen tou de 1% a 
13%, de pen den do da fa i xa sa la ri al, foi a ma ne i ra pos -
sí vel de ad mi nis trar a ver da de i ra mi sé ria que foi co lo-
ca da no Orça men to para o re a jus te do fun ci o na lis mo
pú bli co.

É sem pre bom re lem brar mos es sas co i sas, para 
que não pa i re dú vi da a res pe i to das ve e men tes co-
bran ças que vêm sen do fe i tas da tri bu na por aque les
que, como já dis se, an tes de co brar qual quer co i sa,
pre ci sa ri am ini ci ar uma pro fun da au to crí ti ca.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (João Alber to Sou za) –

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Hé lio Cos ta, para uma 
ex pli ca ção pes so al.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Para uma
ex pli ca ção pes so al. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, a Se na do ra Ide li Sal vat ti foi fe liz ao di zer, de
uma ma ne i ra mu i to cla ra, o que acon te ce, na re a li da-
de, com o Orça men to que, nes te mo men to, está sen -
do exe cu ta do. É um Orça men to ela bo ra do pelo Go-
ver no an te ri or, no ano pas sa do. A res pon sa bi li da de
que se im pri me no Orça men to é o im por tan te nes te
mo men to, e é o que o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da
Sil va está le van do em con ta.

Sr. Pre si den te, como Vice-Lí der do PMDB, que -
ro de i xar mu i to cla ro que o meu Par ti do teve a op ção,
no ano pas sa do, um ano ele i to ral, de ter can di da to à
Pre si dên cia da Re pú bli ca. Fo mos a uma con ven ção
em que a ma i o ria do PMDB de ci diu não ter can di da to
a Pre si den te – se ti ves se tido, te ria chan ce de ga nhar
a ele i ção – e apo i ar a can di da tu ra do Se na dor José
Ser ra à Pre si dên cia da Re pú bli ca.

Ora, quan do 52 mi lhões de bra si le i ros vo tam no
can di da to do PT e ele gem o Pre si den te Lula, na re a li-
da de, es tão dan do o cas ti go me re ci do a uma ala do
PMDB – àque la que não sou be en ten der um mo men-
to im por tan te da his tó ria na ci o nal, em que ti nha que
olhar para trás e ver Ulysses Gu i ma rães e Te o tô nio
Vi le la, ver aque les que fi ze ram o PMDB, e per ce ber
que o Par ti do não po de ria ser ape nas um ins tru men to
na cam pa nha, como foi. O PMDB pas sou a ser, na re -
a li da de, um gar çon d’honneur, aque le ga ro ti nho que 
vai atrás da no i va se gu ran do a ca u da do ves ti do. Foi
esse o pa pel de sem pe nha do pelo PMDB, ano pas sa-
do, na cam pa nha ele i to ral.

Sr. Pre si den te, o gru po pro gres sis ta do PMDB,
ao qual per ten ço, es ta va do ou tro lado. Nun ca ace i ta-
mos a par ti ci pa ção do PMDB no Go ver no an te ri or.
Não con cor dá va mos com isso. Sem pre en ten de mos
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que o PMDB de ve ria ser opo si ção. Sem pre dis pu ta-
mos isso, mas per de mos.

Na ver da de, a cor re ção veio na ele i ção: o PMDB 
que apo i ou o Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que foi der ro ta do. Essa si tu a ção não me atin ge, não
atin ge o PMDB que apóia o Pre si den te Lula, que deu
apo io a ele no pri me i ro tur no, diga-se de pas sa gem.
Os pro gres sis tas do PMDB es ti ve ram, des de o pri me-
i ro ins tan te, na cam pa nha ele i to ral, apo i an do a can di-
da tu ra do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va.

O nos so Par ti do, hoje, en con tra-se uni fi ca do,
ca mi nha uni do. Enten de mos que este é um mo men to
na ci o nal im por tan te. Enten de mos que o Par ti do tem
de se re en con trar e, so bre tu do, evi tar qual quer di vi-
são, para po der ofe re cer o apo io de que o Pre si den te
ne ces si ta para fa zer as re for mas, tão im por tan tes e
tão ne ces sá ri as à so ci e da de bra si le i ra.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (João Alber to Sou za) –

Com a pa la vra o Se na dor João Ca pi be ri be, por vin te
mi nu tos.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, as dis -
cus sões nes ta Casa ini ci am-se e ter mi nam pelo
Orça men to pú bli co. To das as nos sas dis cus sões têm
como fun da men to o Orça men to. As re for mas são di -
ta das por ne ces si da des or ça men tá ri as. É pre ci so re -
for mar a Pre vi dên cia, por que ela ca u sa dé fi cit no
Orça men to pú bli co; é pre ci so fa zer a re for ma tri bu tá-
ria para di mi nu ir o dé fi cit no Orça men to. Enfim, to das
as nos sas dis cus sões, aqui, in va ri a vel men te, ou co-
me çam ou ter mi nam – ou as duas co i sas – pelo Orça -
men to pú bli co.

O Orça men to pú bli co re sul ta da con tri bu i ção do
or ça men to fa mi li ar de cada fa mí lia bra si le i ra. E é exa -
ta men te esse Orça men to cur to que pro vo ca tan tos
de ba tes e tan tas dis cus sões. Ora, se o Orça men to é o 
re sul ta do da con tri bu i ção de cada ho mem, de cada
mu lher, de cada bra si le i ro, de cada bra si le i ra, é pre ci-
so que sa i ba mos em que o Go ver no o in ves te. Os in -
ves ti men tos na in fra-es tru tu ra do País en cur ta ram, e
nas es tra das, na me lho ria das con di ções so ci a is, na
edu ca ção, na sa ú de, e fo ram, aos pou cos, con cen-
tran do-se no pa ga men to da dí vi da pú bli ca.

Ora, to dos nós so mos pa ga do res de im pos tos,
e, é cla ro, a cu ri o si da de é um dos mais pre ci o sos
dons da in te li gên cia hu ma na. Gra ças a ela a hu ma ni-
da de pro gre diu e in ven tou ob je tos tão úte is como os
com pu ta do res, por exem plo. Nas so ci e da des de mo-
crá ti cas, o ci da dão tem o di re i to de ser cu ri o so e de

ex pres sar li vre men te suas opi niões. Eu lhes per gun-
to: quem aqui já pa rou para pen sar que so mos mais
de 170 mi lhões de bra si le i ros e que pa ga mos em im -
pos tos exa ta men te 36,5% do Pro du to Inter no Bru to?
Essa é a car ga tri bu tá ria de cada ho mem e de cada
mu lher nes te País. É uma das ma i o res car gas tri bu tá-
ri as do mun do. Se di vi dir mos a ri que za ge ra da, ou
seja, o PIB, pe los 170 mi lhões de bra si le i ros que so -
mos, a nos sa ren da per ca pi ta será de R$7.470,86 –
é evi den te que a ren da per ca pi ta do nor des ti no e do
nor tis ta é a me ta de des sa.

Por tan to, ve jam a im por tân cia de ge rir o Orça -
men to para equi li brar essa má dis tri bu i ção da ren da
no País. Mais uma vez, o Orça men to é um ins tru men-
to para a ela bo ra ção de po lí ti cas para equi li brar es sas
dis tor ções re gi o na is. Isso sig ni fi ca que cada ci da dão
des te País tra ba lha du ran te qua tro me ses e tre ze
dias, dos 12 me ses que la bo ra mos du ran te o ano, so -
men te para pa gar im pos to. Ou seja, o im pos to vai di -
re ta men te para o Orça men to pú bli co, o gran de ins tru-
men to de po lí ti ca que de ve mos dis cu tir com mu i ta fre -
qüên cia aqui.

Vi ve mos sob um re gi me de mo crá ti co, ele ge mos
nos sos go ver nan tes nas Pre fe i tu ras, nos Go ver nos
es ta du a is, na União Fe de ral, nas Assem bléi as Le gis-
la ti vas, nas Câ ma ras de Ve re a do res. Os agen tes ele i-
tos por cada um de nós re ce bem um man da to po lí ti co,
que tam bém sig ni fi ca um che que em bran co, para
gas tar o di nhe i ro dos im pos tos em obras, ser vi ços e
ações de in te res se co le ti vo. Jus ta men te por isso é
que fa la mos em or ça men to pú bli co e em ser vi ço pú -
bli co.

Mas re al men te sa be mos como esse di nhe i ro é
gas to? Se o Orça men to é re sul ta do da con tri bu i ção
do ci da dão, há de se per gun tar:como é gas to esse di -
nhe i ro? É cla ro que exis tem ins ti tu i ções para fis ca li-
zar os gas tos. As re gras do con tro le do gas to pú bli co
exis tem, bem como pe na li da des, Tri bu na is de Con-
tas, etc. Mas será que não po de mos me lho rar o sis te-
ma atu al de con tro le so ci al do gas to pú bli co? Afi nal,
par ti mos do prin cí pio de que o di nhe i ro é gas to con -
for me o or ça men to pre pa ra do por es pe ci a lis tas e go -
ver nan tes de cen tes. Se o Orça men to é dis cu ti do e vo -
ta do pe los Par la men ta res, san ci o na do pe los Che fes
dos Exe cu ti vos e re a li za do por fun ci o ná ri os pú bli cos
ho nes tos, qual o pro ble ma se cada de um de nós qui -
ser mos acom pa nhar esse me ri tó rio tra ba lho? Não há
pro ble ma se cada con tri bu in te de ci dir que quer acom -
pa nhar como é gas to esse di nhe i ro.

É pos sí vel um ci da dão co mum sa ber como é gas -
to dia a dia, mês a mês e ano a ano o di nhe i ro que ele
paga de im pos tos em nos so País? É pos sí vel, sim.
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O Esta do do Ama pá, que go ver nei por dois
man da tos, é pi o ne i ro nes se exer cí cio de ci da da nia.
Até onde sei, é o úni co ente pú bli co do Bra sil – Go ver-
nos dos Esta dos, Pre fe i tu ras e Go ver no Fe de ral – que 
não es con de seus gas tos.

Na ver da de, aqui foi ci ta do o Sis te ma Inte gra do
de Admi nis tra ção Fi nan ce i ra do Go ver no Fe de ral,
que re fle te to dos os gas tos da União. Ocor re que o Si -
a fi é um ins tru men to im por tan te, fun da men tal, mas só 
per mi te aces so aos es pe ci a lis tas, aos que do mi nam
os có di gos dos gas tos pú bli cos, que têm pro fun do co -
nhe ci men to em Con ta bi li da de e na ges tão de or ça-
men to. Não é para o ci da dão co mum. Estou fa lan do
aqui de aces so de for ma fá cil por par te do ci da dão.

O que fi ze mos foi apre sen tar, de for ma com pre-
en sí vel, na ho me pa ge do Go ver no do Ama pá, to das
es sas in for ma ções, in clu in do os em pe nhos pú bli cos,
ou seja, o va lor dos gas tos, o be ne fi ciá rio do gas to. E
qual quer ci da dão pode aces sar es ses da dos. Bas ta
que se en tre na Inter net, no en de re ço , para to mar co -
nhe ci men to da vida or ça men tá ria e fi nan ce i ra com-
ple ta do Esta do do Ama pá.

Isso é fun da men tal. Como ci da dão, con tri bu in te,
pa ga dor de im pos to, que ro sa ber e se guir para onde
vai e em que é gas ta a mi nha con tri bu i ção.

Uma vez aber ta a pá gi na, va mos lo ca li zar à di -
re i ta da tela uma ja ne la cha ma da Ges tão do Di nhe i ro
Pú bli co. Cli ca mos nes sa ja ne la, e será aber ta, en tão,
a pá gi na do Si a fem, o Sis te ma Inte gra do de Admi nis-
tra ção Fi nan ce i ra para Esta dos e Mu ni cí pi os, que foi
de co di fi ca do, sim pli fi ca do e dis po ni bi li za do para qual -
quer ci da dão, po den do este com pre en der como são
fe i tos es ses gas tos.

Por cu ri o si da de, vou re co men dar aos que es tão
nos as sis tin do pela TV Se na do, aos que es tão na ga -
le ria, aos no bres Se na do res e Se na do ras, que
abram, na ho me pa ge, por exem plo, um gas to fe i to
pela Fun da ção Esta du al de Cul tu ra do Ama pá. Ali es -
ta rá lan ça do o em pe nho que re mu ne rou um ci da dão,
no va lor de R$1.095,00. Cons ta rá tam bém o his tó ri co,
a ex pli ca ção, o por quê de esse ci da dão ter re ce bi do
do Esta do esse va lor. É que esse ci da dão é au tor e
ator de uma peça cha ma da No i te das Más ca ras,
apre sen ta da no ani ver sá rio da ci da de de Ma ca pá e
pre sen ci a da pelo pú bli co. Nes se caso, não hou ve pro -
ble ma al gum, vis to que o di nhe i ro foi bem gas to, pois
pro du ziu um ser vi ço, um es pe tá cu lo.

Con ti nu an do a pes qui sa, en con tra mos tam bém,
por mera cu ri o si da de nos sa, um novo em pe nho, o de
nº 243, que nos in for ma que o di nhe i ro do con tri bu in-
te, no va lor de R$6 mil, foi pago a Mar cos Fran ci ney

Alves Ra be lo, para ele ades trar cães fí si ca e men tal-
men te, em um pro je to es por ti vo cha ma do Agi lity. Nes -
se caso, co me ça uma com pli ca ção, por que o con tri-
bu in te viu os seus R$6 mil se rem gas tos para ades tra-
men to de cães em uma Fun da ção de Cul tu ra.

V. Exªs sa bem que está na moda usar no mes
em lín gua in gle sa, como pro je to Agi lity, por exem plo,
para sig ni fi car “mo der ni da de”, bem me lho res do que
os que in ven ta mos no nos so mun do sub de sen vol vi-
do, que só fala o por tu guês dos nos sos bi sa vós.

Mas, afi nal, o que será o pro je to cul tu ral Agi lity?
Será para ades trar se res hu ma nos? Mas a ex pres são
ades trar só é usa da para ani ma is. Então, é um pro je to
para ades trar cães, con for me a an ti ga fi lo so fia gre ga
“men te sã em cor po são”. Será que é um pro je to para
tre i nar cães para ser vi rem de gui as para ce gos, ou
para tre i nar cães sal va-vi das nas pra i as? Ou será para
tre i nar cães para a po lí cia mi li tar? Ou para tre i nar cães
para po li ci ar nos sas ca sas e o nos so pa tri mô nio?
Enfim, tan to você como eu fi ca mos ex tre ma men te cu ri-
o sos. E se não for nada dis so? E se for uma ex pli ca ção
pou co in te li gen te para dis far çar uma des pe sa fan tas-
ma ou ab sur da? E se os gas tos não es ti ves sem na
Inter net? Se não ti vés se mos aces so a essa in for ma-
ção pela Inter net? Se não ti vés se mos aces so à emis -
são do em pe nho do Go ver no, que de ter mi na o pa ga-
men to de R$6 mil cor res pon den tes a esse tal Pro je to
Agi lity? Como fi ca ría mos sa ben do des sa in for ma ção?
Então, te ría mos de en trar com re que ri men to de in for-
ma ção e o Go ver no le va ria me ses para dar a res pos ta.
Entra ría mos com uma ação ci vil pú bli ca, ha ve ria uma
in ves ti ga ção, e por aí afo ra. Na Inter net, te mos, ime di-
a ta men te, a in for ma ção do em pe nho: o gas to ali con -
sig na do e para que foi fe i to esse gas to.

Ago ra ima gi nem se to dos nós, 170 mi lhões de
bra si le i ros, pu dés se mos acom pa nhar os gas tos dos
nos sos im pos tos nos Go ver nos de to dos os Esta dos,
nos três Po de res – Ju di ciá rio, Le gis la ti vo e Exe cu ti vo
–, em to das as Pre fe i tu ras e até na Pre si dên cia da
Re pú bli ca. Não con cor dam que te mos esse di re i to?
Te mos ou não o di re i to de acom pa nhar o que nos per-
ten ce, ou seja, a nos sa con tri bu i ção no Orça men to
pú bli co?

Não há dú vi da de que, se o di nhe i ro é pú bli co, o
acom pa nha men to deve, obri ga to ri a men te, ne ces sa ri-
a men te, ser pú bli co e aces sí vel a cada ho mem e a
cada mu lher de nos sa so ci e da de. E exa ta men te para
que pos sa mos con quis tar o di re i to de acom pa nhar to -
dos os gas tos pú bli cos, isso só de pen de da de ci são
po lí ti ca des ta Casa e da Câ ma ra Fe de ral. Para isso,
há um pro je to em tra mi ta ção, cujo Re la tor é o Se na-
dor De mós te nes Tor res. O pro je to pre vê a pos si bi li da-
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de de cada ci da dão e cada ci da dã des te País con tro-
lar o Orça men to pú bli co. Da qui a al gum tem po, o ci da-
dão, de sua casa, po de rá acom pa nhar to das as nos -
sas dis cus sões so bre dé fi cit or ça men tá rio ou su pe rá-
vit pri má rio – e a ra zão pela qual o Go ver no não gas ta
é exa ta men te para acu mu lar su pe rá vit pri má rio –
aces san do di re ta men te o Orça men to de cada Mi nis-
té rio e dos três Po de res. O ci da dão en ten de rá mu i to
me lhor o que es ta mos dis cu tin do e qua is são as nos -
sas di fi cul da des na cons tru ção po lí ti ca de nos sa so ci-
e da de. Há de se per gun tar, nos con fron tos, nos em -
ba tes po lí ti cos que te mos nes ta Casa – que são mu i-
tos e se rão ain da em ma i or nú me ro no fu tu ro – quem
foi que ge riu este País à re ve lia da que les que ali men-
tam o Orça men to pú bli co. A so ci e da de bra si le i ra não
tem co nhe ci men to de como o Go ver no in ves te seus
re cur sos, em que são gas tos. O ci da dão, mes mo o de
clas se mé dia, mes mo o que tem aces so a um com pu-
ta dor pes so al co nec ta do à Inter net, não tem a in for-
ma ção dis po ní vel. E é uma obri ga ção des ta Casa,
para con tri bu ir no pro ces so cada vez mais avan ça do
de cons tru ção de mo crá ti ca, que dis po ni bi li ze mos to -
das es sas in for ma ções na Inter net, que é o ins tru-
men to tec no ló gi co que nos aju da rá, com cer te za, nos
avan ços de mo crá ti cos e, so bre tu do, na qui lo que é
fun da men tal numa de mo cra cia: o con tro le so ci al do
Orça men to pú bli co. O Orça men to pú bli co é o re su mo
da ener gia pro du zi da em nos sa so ci e da de; por tan to,
te mos que sa ber para onde vai essa di nhe i ra ma, que
não é pou ca.

Assim, ape lo aos no bres Se na do res e Se na do-
ras que dis cu ta mos o Orça men to pú bli co e dis po ni bi li-
ze mos es sas in for ma ções para to dos os bra si le i ros,
fa ci li tan do-lhes o aces so, tor nan do-as sim ples para
cada um de les.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (João Alber to Sou za) –

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Hé lio Cos ta, por cin co
mi nu tos, para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a avi cul tu ra no
Bra sil, mu i to es pe ci al men te no meu Esta do, re pre-
sen ta uma im por tan te fon te do tra ba lho no cam po e
na ci da de.

No meu Esta do, ela está pre sen te de for ma mu i-
to es pe ci al nas ci da des de Pará de Mi nas, Bar ba ce-
na, Ubá, Vis con de do Rio Bran co e em tan tas ou tras.

Para se ter uma idéia do que re pre sen ta a avi -
cul tu ra na ci o nal, se gun do os da dos mais re cen tes
que te mos, em mar ço de 2003, o Bra sil em bar cou

para o ex te ri or 164 mil to ne la das de fran go. Em um
mês, fo ram US$127 mi lhões de ex por ta ção de fran go
in te i ro e par ti do. São R$370 mi lhões em um mês, o
que per faz, nes te mo men to, cer ca de U$1,5 bi lhão de
ex por ta ção da car ne de fran go do Bra sil in te i ro para o
ex te ri or.

Ago ra, Srªs e Srs. Se na do res, li em um ar ti go no
jor nal Ga ze ta Mer can til de hoje, que o BNDES anun -
cia a cri a ção de um fun do para o fi nan ci a men to do co -
mér cio en tre o Bra sil e a Argen ti na. O BNDES está
pla ne jan do co lo car R$1 bi lhão para in cen ti var o co-
mér cio en tre o Bra sil e a Argen ti na.

Qu e ria fa zer a  lem bran ça de que, nos úl ti mos
três anos, o Go ver no ar gen ti no e en ti da des co mer ci a-
is ar gen ti nas im pu se ram uma sé rie de bar re i ras à ex -
por ta ção do fran go bra si le i ro para aque le país, dan do
um pre ju í zo aos ex por ta do res, pro du to res e avi cul to-
res bra si le i ros, de cer ca de R$100 mi lhões. Na ver da-
de, 90% de to das as ex por ta ções de fran go do Bra sil
para a Argen ti na fo ram sim ples men te bar ra das pelo
Go ver no ar gen ti no e pe las en ti da des de clas se que
pro te gem os avi cul to res ar gen ti nos.

A ra zão da mi nha pre o cu pa ção, Sr. Pre si den te,
é que hou ve um pro nun ci a men to da Orga ni za ção
Mun di al do Co mér cio di zen do que não exis te ne nhum
fun da men to na acu sa ção Argen ti na de que o Bra sil
pra ti ca o cha ma do dum ping, ou seja, que sub ven ci o-
na as ex por ta ções de fran go para aque le país.

A Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio – OMC,
diz que o Bra sil agiu, ri go ro sa men te, de acor do com
as leis in ter na ci o na is do co mér cio e que, por tan to,
são in jus tas as bar re i ras im pos tas ao pro du to bra si le i-
ro na Argen ti na.

Te nho ab so lu ta cer te za de que o Bra sil al can-
çou a po si ção de se gun do ma i or pro du tor de car ne de 
fran go gra ças aos ele va dos in ves ti men tos re a li za dos
pela ini ci a ti va pri va da ali a dos a mo der nas téc ni cas de 
pro du ção, pro por ci o nan do, as sim, um pro du to de
qua li da de a pre ço com pe ti ti vo. Este foi o pro ble ma en -
con tra do pe los pro du to res ar gen ti nos: não con se gui-
ram com pe tir com o fran go bra si le i ro ex por ta do para
aque le país. Na ver da de, o fran go bra si le i ro che ga va
a Bu e nos Ai res por um ter ço do pre ço do fran go pro -
du zi do na pró pria Argen ti na. Por essa ra zão, im pu se-
ram as bar re i ras, sob a ale ga ção do dum ping. A acu -
sa ção foi le va da à Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio,
que isen tou o Bra sil de ter pra ti ca do qual quer ato que
não es ti ves se de acor do com o que man da o co mér-
cio in ter na ci o nal.

Por tan to, Sr. Pre si den te, vejo a ini ci a ti va de dar
um novo fô le go ao co mér cio en tre Bra sil e Argen ti na
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de for ma po si ti va. Enten do que o Go ver no deve, sim,
ten tar es tre i tar os la ços co mer ci a is en tre os pa í ses do 
Mer co sul, no ta da men te com a Argen ti na, um gran de
e im por tan te par ce i ro co mer ci al do Bra sil. Mas, an tes
de co lo car mos um bi lhão de re a is de um ban co ofi ci al
bra si le i ro para in cen ti var o co mér cio en tre um país e o 
ou tro, é im por tan te que se es ta be le ça, no acor do que
vai ser fir ma do en tre as duas ins ti tu i ções, que, lá na
Argen ti na, o Go ver no e as en ti da des cum pram ri go ro-
sa men te tudo aqui lo que está pre vis to nas leis in ter-
na ci o na is. Eles fi cam im pe di dos de fa zer no va men te
o que fi ze ram nos úl ti mos três anos, im pon do as bar -
re i ras que im pu se ram ao pro du to bra si le i ro.

Des sa for ma, se hou ver a as si na tu ra des se do -
cu men to ca u ci o nan do que não se re mos vi ti ma dos
no va men te, sem dú vi da al gu ma, é im por tan te que se
re a li ze esse tra ba lho de apro xi ma ção co mer ci al en tre
Bra sil e Argen ti na.

E de i xo aqui tam bém uma pa la vra de es pe ran ça
aos nos sos avi cul to res bra si le i ros, em es pe ci al aos
mi ne i ros.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre si den-

te, peço a pa la vra, pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (João Alber to Sou za) – V.

Exª tem a pa la vra, pela or dem.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela or dem.

Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de
fa zer um ape lo à Mesa ba se a do em uma re cla ma ção.

Eu me ins cre vi para fa lar on tem. Per ma ne ci aqui 
a tar de in te i ra. Hou ve Se na dor que fa lou em qua tro
opor tu ni da des. A Mesa não con tro la o nú me ro de ve -
zes que um Se na dor usa a pa la vra, não con tro la o
tem po do dis cur so e não con tro la o tem po dos apar -
tes. Por tan to, Sr. Pre si den te, no mo men to em que me
for con ce di da a pa la vra, fa la rei por três ho ras. E V. Exª
pre si din do a Mesa, ou al guém que aí se en con tre,
não terá di re i to de me in ter rom per, pois quem pas sa
meia hora do tem po pode pas sar três. A Mesa deve
co man dar os tra ba lhos de for ma a per mi tir que to dos
os ins cri tos te nham a mes ma opor tu ni da de de fa lar.
Ou o Re gi men to Inter no é obe de ci do sem pre, ou nun -
ca. Peço, por tan to, à Mesa que obe de ça ao Re gi men-
to Inter no sem pre. Des sa for ma, não ha ve rá ba gun ça
no ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (João Alber to Sou za) – Sr.
Se na dor Osmar Dias, V. Exª tem ra zão. Às ve zes a
Mesa não pre ten de ser in de li ca da com qual quer Se -
na dor. Assim sen do, peço a com pre en são dos Srs.
Se na do res. Re al men te, al guns Se na do res fa la ram
por até três ve zes hoje. Mas não há, no Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, e eu o li, como não lhes
con ce der a pa la vra. Peço a co la bo ra ção dos Srs. Se -
na do res.

O SR. PRESIDENTE (João Alber to Sou za) –
Com a pa la vra o Se na dor Le o nel Pa van.

V. Exª dis põe de cin co mi nu tos.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Para uma

co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na ver da de, eu
tam bém es tou usan do a pa la vra pela ter ce i ra vez,
mas a pri me i ra foi para um apar te, a se gun da foi para
fa lar pela Li de ran ça do PSDB e ago ra para fa zer uma
co mu ni ca ção ina diá vel.

Eu gos ta ria de de i xar re gis tra do hoje um pro-
nun ci a men to em re la ção às uni ver si da des fe de ra is.

Sr. Pre si den te, Srªs Se na do ras, Srs. Se na do res,
é ine gá vel o pa pel das ins ti tu i ções de en si no su pe ri or
como fa tor de de sen vol vi men to de uma re gião.

A ins ta la ção de uma uni ver si da de em de ter mi-
na do lo cal per mi te a pre pa ra ção de mão-de-obra de
me lhor qua li da de. Esse pro fis si o nal es pe ci a li za do,
uma vez ab sor vi do no mer ca do de tra ba lho re gi o nal,
ca u sa im pac to qua se ime di a to so bre a pro du ção eco -
nô mi ca, que cos tu ma au men tar em quan ti da de e me -
lho rar em sua qua li da de.

A de ter mi na ção de um lo cal para se ins ta lar
uma nova uni da de edu ca ci o nal de ní vel su pe ri or
deve, por tan to, não ape nas le var em con si de ra ção
va i da des e von ta des po lí ti cas. Mais do que isso, deve
fa zer par te de uma vi são ma i or, de um pla ne ja men to
or ga ni za do de de sen vol vi men to re gi o nal.

O oes te de San ta Ca ta ri na está re i vin di can do
uma uni ver si da de fe de ral. Pela Indi ca ção nº 6, de
2002, de au to ria do Se na dor Ca sil do Mal da ner, es ta-
mos ten tan do fa zer com que o Go ver no Fe de ral aten -
da a este pro je to, por que tra ta-se de uma re gião que
vem apre sen tan do ex ce len tes re sul ta dos, es pe ci al-
men te no agro ne gó cio. É o ce le i ro do Esta do de San -
ta Ca ta ri na, de onde sai boa par te da pro du ção bra si-
le i ra de grãos, aves e su í nos, pro du zi dos num mo de lo
de ne gó cio que in te gra em pre sas fri go rí fi cas de gran -
de e mé dio por te, que for ne cem aos pro du to res ru ra is
in su mos e tec no lo gia, com pran do, pos te ri or men te,
sua pro du ção.

É uma re gião que co me ça a ex plo rar tam bém
seu po ten ci al tu rís ti co, ba se a do na ex plo ra ção de fon -
tes hi dro ter ma is.

Ampli an do um pou co mais os ho ri zon tes ge o-
grá fi cos, en con tra re mos a re gião do Meio-Oes te, de
for te tra di ção agro in dus tri al e, ago ra, de sen vol ven do
em im por tan te pólo me tal-me câ ni co.
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Se gun do da dos do IBGE do cen so de mo grá fi co
de 2000, essa re gião con cen tra 20,8% da po pu la ção
do Esta do. Boa par te é cons ti tu í da de des cen den tes
de imi gran tes, tra zen do con si go a tra di ção de pe que-
nas e mé di as pro pri e da des e das em pre sas de base
fa mi li ar.

As opor tu ni da des de edu ca ção su pe ri or em
San ta Ca ta ri na, en tre tan to, não têm dado ma i o res
chan ces à re gião. Con ta mos, se gun do da dos de 2001 
do Inep, com 52 ins ti tu i ções de ní vel su pe ri or, das
qua is ape nas qua tro pú bli cas. Des sas qua tro, duas
têm sua sede na ca pi tal, in clu in do a ma i or de las, a
Uni ver si da de Fe de ral de San ta Ca ta ri na, que res pon-
de por qua se me ta de dos cur sos pú bli cos e va gas
gra tu i tas ofe re ci dos.

As ins ti tu i ções pú bli cas ofe re ce ram, ain da se-
gun do o Inep, pou co mais de 9.200 va gas, em 2001,
para in gres so pela via do ves ti bu lar, em um uni ver so
to tal de 40 mil va gas dis po ni bi li za das.

San ta Ca ta ri na apre sen ta um dos mais al tos ín -
di ces de con clu são no en si no mé dio do País. Mais de
80% de nos sos alu nos com ple tam esse ní vel de edu -
ca ção. Isso sig ni fi cou um to tal de, apro xi ma da men te,
58 mil alu nos na que le ano de 2001. Esta mos, por tan-
to, com um dé fi cit de mais de 30% de va gas, sem con -
si de rar mos a ques tão da gra tu i da de. E es tou fa lan do
de alu nos de bom ní vel de for ma ção.

É fun da men tal pen sar mos na des con cen tra ção
das opor tu ni da des edu ca ci o na is. As ci da des da re-
gião Oes te se en con tram, em mé dia, a 500 qui lô me-
tros da re gião li to râ nea, onde está a ma i or par te das
uni da des de ní vel su pe ri or. A dis tân cia che ga aos 700 
qui lô me tros em al guns ca sos.

Pou cos têm con di ção de um des lo ca men to tão
gran de, além do pre ju í zo que re pre sen ta, em pe que-
nas uni da des pro du to ras de base fa mi li ar, o en vio do
fi lho para es tu dar na ca pi tal, con si de ran do os gas tos
e a di mi nu i ção dos bra ços dis po ní ve is.

O SR. PRESIDENTE (João Alber to Sou za) –
Se na dor, peço para con clu ir.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Estou
para con clu ir, Sr. Pre si den te.

Está va mos fa lan do aqui de im plan tar mos uma
uni ver si da de fe de ral no oes te de San ta Ca ta ri na, in -
clu si ve para evi tar o êxo do ru ral. Apre sen ta mos, hoje,
nes ta Casa, um pro je to de re so lu ção para que os Se -
na do res pos sam fa zer in di ca ções, já que sa be mos
que a ins ta la ção de uni ver si da des de pen de ape nas
da von ta de do Pre si den te da Re pú bli ca. Os Se na do-
res não po dem fa zer as in di ca ções como fa zem os
De pu ta dos Fe de ra is.

Espe ro que os Se na do res ve nham a apro var
essa re so lu ção, por que, daí, po de re mos tam bém fa -
zer as in di ca ções, como faz a Câ ma ra Fe de ral.

Sr. Pre si den te, peço que se jam da das como li -
das as de ma is pá gi nas do meu pro nun ci a men to.

Mu i to obri ga do.

SEGUE A CONCLUSÃO DO DIS-
CURSO DO SR. SENADOR LEONEL
PAVAN.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Con-
cluo, Sr. Pre si den te.

De po is de for ma dos, mu i tos des ses jo vens aca -
bam por se fi xar lon ge de casa, não dan do o re tor no
pre ten di do à eco no mia re gi o nal.

É ne ces sá rio cri ar no vas va gas, pre fe ren ci al-
men te na Re gião Oes te, a me nos fa vo re ci da pela
ofer ta de edu ca ção su pe ri or.

Lem bra mos, ain da, que o per fil eco nô mi co da
re gião de man da, fun da men tal men te, cur sos re la ci o-
na dos com o agro ne gó cio. Se con sul tar mos as es ta-
tís ti cas de cur sos ofe re ci dos, va mos no tar que os cur -
sos de ma i or com ple xi da de tec no ló gi ca têm sido ofe -
re ci dos, ba si ca men te, por uni da des pú bli cas. São
cur sos re la ti va men te ca ros, que in vi a bi li zam, mu i tas
ve zes, sua ofer ta pelo em pre sa ri a do pri va do da edu -
ca ção, que cos tu ma bus car cur sos onde a re la ção en -
tre o cus to por alu no e a ca pa ci da de de pa ga men to
das men sa li da des pe los seus cli en tes lhes seja mais
fa vo rá vel.

Por es sas ra zões, deve ca ber ao po der pú bli co a 
ini ci a ti va de cri ar tais opor tu ni da des para o ci da dão,
além de se rem ne ces sá ri as para sus ten tar o de sen-
vol vi men to eco nô mi co de for ma con ti nu a da.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os mu ni-
cí pi os do oes te ca ta ri nen se, de uma ma ne i ra ge ral,
vem cum prin do bem seu pa pel na edu ca ção, o que
per mi te que te nha mos ín di ces de al fa be ti za ção de
mais de 92% na que la re gião. Tam bém o sis te ma es ta-
du al res pon de bem: com qua li da de, como de mons tra
o alto grau de con clu são do en si no mé dio; e com
quan ti da de, já que res pon de por mais de 77% dos
con clu in tes do es ta do.

Fal ta ago ra o Go ver no Fe de ral cum prir seu pa -
pel, in te ri o ri zan do suas ações de edu ca ção su pe ri or,
de ma ne i ra a be ne fi ci ar uma re gião al ta men te pro du-
ti va, que apre sen ta um po ten ci al de cres ci men to ain -
da ma i or.

E nes se sen ti do, faço um ape lo ao Sr. Mi nis tro
da Edu ca ção, Cris to vam Bu ar que, para que vi a bi li ze
o mais bre ve pos sí vel a ins ta la ção da Uni ver si da de
Fe de ral do Oes te Ca ta ri nen se, as sim que re ce ba os
es tu dos que se rão pre pa ra dos pela Co mis são de
Edu ca ção des ta casa, após a apro va ção da Indi ca ção
nº 6, de 2002, que apóio e de fen do in te gral men te.

Mu i to obri ga do.
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O SR. PRESIDENTE (João Alber to Sou za) – V.
Exª será aten di do, nos ter mos re gi men ta is.

Srs. Se na do res, eu gos ta ria de in for mar que
pas sa re mos à le i tu ra do res tan te do Expe di en te. Na
oca sião, a Se na do ra Ide li Sal vat ti usa rá da pa la vra
por cin co mi nu tos, para ex pli car pro je to de sua au to-
ria. Em se gui da, le re mos a Ordem do Dia. Não ten do
ha vi do acor do, não ha ve rá vo ta ção de pro je tos. De po-
is, con ti nu a re mos com a lis ta de ins cri tos, e o Se na-
dor Anto nio Car los Ma ga lhães será o pri me i ro ora dor.

So bre a mesa, ofí cio do 1º Se cre tá rio da Câ ma-
ra dos De pu ta dos que será lido pelo 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

É lido o se guin te:

PS-GSE Nº 381

Bra sí lia, 16 de maio de 2003

Se nhor Se cre tá rio,

Enca mi nho a vos sa Exce lên cia, a fim de ser
sub me ti do à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, o in-
clu so Pro je to de Lei de Con ver são nº 16, de 2003, do
Po der Exe cu ti vo ( Me di da Pro vi só ria nº 113/03), que
“Esta be le ce nor mas para a co mer ci a li za ção da pro-
du ção de soja de sa fra de 2003 e dá ou tras pro vi dên-
ci as”, con for me o dis pos to no art. 62 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com a re da ção dada pela Emen da Cons ti tu-
ci o nal nº 32, de 2001.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Se ve ri no Ca val-
can te, Se gun do-Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (João Alber to Sou za) –
Com re fe rên cia à Me di da Pro vi só ria nº 113, de
2003, a Pre si dên cia co mu ni ca que o pra zo de 45 dias
para apre ci a ção da ma té ria, pelo Con gres so Na ci o-
nal, en con tra-se es go ta do des de o úl ti mo dia 11. Uma 
vez re ce bi da for mal men te pelo Se na do Fe de ral nes ta
data, a pro po si ção pas sa a so bres tar, ime di a ta men te,
as de ma is de li be ra ções le gis la ti vas des ta Casa até
que se ul ti me sua vo ta ção.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, a Pre si dên-
cia co mu ni ca ao Ple ná rio que a ma té ria pas sa rá a
cons tar da pa u ta do Se na do Fe de ral opor tu na men te.

É a se guin te a ma té ria re ce bi da:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 16, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 113, de 2003)

Esta be le ce nor mas para a co mer ci a-
li za ção da pro du ção de soja da sa fra de
2003 e dá ou tras pro vi dên ci as.

ESTE AVULSO CONTÉM
OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

– Pro je to de Lei de Con ver são nº 16, de 2003
– Me di da Pro vi só ria ori gi nal nº 113/03 
– Men sa gem do Pre si den te da Re pú bli ca nº

104/03
– Expo si ção de Mo ti vos nº 20/2003, con jun ta,

dos Mi nis tros de Esta do da Jus ti ça: da Sa ú de; da
Ciên cia e Tec no lo gia do De sen vol vi men to Agrá rio; da
Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to; do De sen vol-
vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or; do Meio Ambi -
en te; Extra or di ná rio de Se gu ran ça Ali men tar e Com -
ba te à Fome: e Che fe da Casa Ci vil da Pre si dên cia da
Re pú bli ca

– Ofí cio PS-GSE nº 381/03 da Câ ma ra dos De -
pu ta dos en ca mi nhan do a ma té ria ao Se na do

– Ca len dá rio de tra mi ta ção da Me di da Pro vi só ria
– Emen das apre sen ta das pe ran te a Co mis são

Mis ta
– Nota Téc ni ca nº 20/03 da Con sul to ria de Orça -

men to e Fis ca li za ção da Câ ma ra dos De pu ta dos
– Pa re ce res so bre a Me di da Pro vi só ria, em

subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, pro fe ri do no Ple ná rio
da Câ ma ra dos De pu ta dos – Re la tor: De pu ta do Jo si-
as Go mes (PT – BA)

– Fo lha de si nop se de tra mi ta ção da ma té ria na
Câ ma ra dos De pu ta dos

– Le gis la ção Ci ta da

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 16, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da pro vi só ria nº 113, de 2003)

Esta be le ce nor mas para a co mer ci a-
li za ção da pro du ção de soja da sa fra de
2003 e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A co mer ci a li za ção da sa fra de soja de

2003 não es ta rá su je i ta às exi gên ci as per ti nen tes à
Lei nº 8.974, de 5 de ja ne i ro de 1995, com as al te ra-
ções da Me di da Pro vi só ria nº 2.191-9, de 23 de agos -
to de 2001.

§ 1º A co mer ci a li za ção de que tra ta este ar ti go
só po de rá ser efe ti va da até 31 de ja ne i ro de 2004, in -
clu si ve, de ven do o es to que exis ten te após aque la
data ser des tru í do, me di an te in ci ne ra ção, com com-
ple ta lim pe za dos es pa ços de ar ma ze na gem para re -
ce bi men to da sa fra de 2004.

§ 2º O pra zo de co mer ci a li za ção de que tra ta o
pa rá gra fo 1º po de rá ser pror ro ga do por até ses sen ta
dias por De cre to do Po der Exe cu ti vo.

§ 3º A soja men ci o na da no ca put de ve rá ser
obri ga to ri a men te co mer ci a li za da como grão ou sob
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ou tra for ma que des trua as suas pro pri e da des pro du-
ti vas, sen do ve da da sua uti li za ção ou co mer ci a li za-
ção como se men te.

§ 4º O Po der Exe cu ti vo po de rá ado tar me di das
de es ti mu lo à ex por ta ção da par ce la da sa fra de soja
de 2003 ori gi nal men te des ti na da à co mer ci a li za ção
no mer ca do in ter no, ou cuja des ti na ção a essa fi na li-
da de es te ja pre vis ta em ins tru men tos de pro mes sa
de com pra e ven da fir ma dos até a data da pu bli ca ção
da Me di da Pro vi só ria nº 113, de 26 de mar ço de 2003.

§ 5º O dis pos to nos §§ 1º e 3º não se apli ca à
soja cu jos pro du to res ou for ne ce do res te nham ob ti do
a cer ti fi ca ção de que tra ta o art. 4º des ta lei.

§ 6º O Mi nis tro de Esta do da Agri cul tu ra, Pe cuá-
ria e Abas te ci men to, me di an te por ta ria, po de rá ex clu-
ir do re gi me des ta Lei a sa fra de soja do ano de 2003
pro du zi da em re giões nas qua is com pro va da men te
não se ve ri fi cou a pre sen ça de or ga nis mo ge ne ti ca-
men te mo di fi ca do.

Art. 2º Na co mer ci a li za ção da soja de que tra ta o 
art. 1º, bem como dos pro du tos ou in gre di en tes dela
de ri va dos, de ve rá cons tar, em ró tu lo ade qua do, in for-
ma ção aos con su mi do res a res pe i to de sua ori gem e
da pos si bi li da de da pre sen ça de or ga nis mo ge ne ti ca-
men te mo di fi ca do, ex ce tu an do-se as hi pó te ses pre-
vis tas nos §§ 5º e 6º do art. 1º.

§ 1º Para o pro du to des ti na do ao con su mo hu -
ma no ou ani mal, a ro tu la gem re fe ri da no ca put será
exi gi da quan do a pre sen ça de or ga nis mo ge ne ti ca-
men te mo di fi ca do for su pe ri or ao li mi te de um por
cen to.

§ 2º O des cum pri men to do dis pos to no ca put
su je i ta rá o in fra tor a mul ta es ta be le ci da nos ter mos do 
art. 12 da Lei nº 8.974, de 5 de ja ne i ro de 1995.

Art. 3º Os pro du to res que não pu de rem ob ter a
cer ti fi ca ção de que tra ta o art. 4º des ta lei de ve rão
man ter, para efe i tos de fis ca li za ção, pelo pra zo de
cin co anos, as no tas fis ca is ou com pro van tes de com -
pra de se men tes fis ca li za das ou cer ti fi ca das pelo Mi -
nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to,
em pre ga das no plan tio da sa fra de 2004.

Art. 4º Os pro du to res e for ne ce do res de soja da
sa fra de 2003 po de rão ob ter cer ti fi ca ção de que se
tra ta de pro du to sem a pre sen ça de or ga nis mo ge ne-
ti ca men te mo di fi ca do, ex pe di da por en ti da de cre den-
ci a da ou que vier a ser cre den ci a da, em ca rá ter pro vi-
só rio e por pra zo cer to, pelo Mi nis té rio da Agri cul tu ra,
Pe cuá ria e Abas te ci men to.

Pa rá gra fo úni co. So men te será con ce di do o cer-
ti fi ca do re fe ri do no ca put se não for en con tra da na
soja ana li sa da a pre sen ça, em qual quer quan ti da de,
de or ga nis mo ge ne ti ca men te mo di fi ca do.

Art. 5º Para o plan tio da sa fra de soja de 2004 e
pos te ri o res, de ve rão ser ob ser va dos os ter mos da le -
gis la ção vi gen te, es pe ci al men te das Leis nº 8.974, de 

5 de ja ne i ro de 1995, e nº 8.078, de 11 de se tem bro
de 1990, e de ma is ins tru men tos le ga is per ti nen tes.

Art. 6º É ve da do às ins ti tu i ções fi nan ce i ras ofi ci-
a is de cré di to apli car re cur sos no fi nan ci a men to da
pro du ção, plan tio, pro ces sa men to e co mer ci a li za ção
de va ri e da des de soja ob ti das em de sa cor do com a
le gis la ção em vi gor.

Art. 7º Sem pre ju í zo de ou tras co mi na ções ci vis,
pe na is e ad mi nis tra ti vas pre vis tas em lei, o des cum-
pri men to des ta lei su je i ta rá o in fra tor a mul ta, a ser
apli ca da pelo Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e
Abas te ci men to, em va lor a par tir de R$16.110,00 (de -
zes se is mil, cen to e dez re a is),  fi xa da pro por ci o nal-
men te à le si vi da de da con du ta.

Pa rá gra fo úni co. Em caso de des cum pri men to
des ta lei, o in fra tor res sar ci rá a União, ain da, de to das
as des pe sas com a inu ti li za ção do pro du to, quan do
ne ces sá ria.

Art. 8º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 113, DE 2003

Esta be le ce nor mas para a co mer ci a-
li za ção da pro du ção de soja da sa fra de
2003 e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção
que lhe con fe re o art. 63 da Cons ti tu i ção, ado ta a se -
guin te Me di da Pro vi só ria, com for ça de lei:

Art. 1º A co mer ci a li za ção da sa fra de soja 2003
não es ta rá su je i ta às exi gên ci as per ti nen tes da Lei nº
8.974, de 3 de ja ne i ro de 1995, com as al te ra ções da
Me di da Pro vi só ria nº 2.191-9, de 23 de agos to de
2001.

§ 1º A co mer ci a li za ção de que tra ta este ar ti go
só po de rá ser efe ti va da até 31 de ja ne i ro de 2004, in -
clu si ve, de ven do o es to que exis ten te após aque la
data ser des tru í do, me di an te in ci ne ra ção, com com-
ple ta lim pe za dos es pa ços de ar ma ze na gem para re -
ce bi men to da sa fra de 2004.

§ 2º A soja men ci o na da no ca put de ve rá ser
obri ga to ri a men te co mer ci a li za da como grão ou sob
ou tra for ma que des trua as suas pro pri e da des pro du-
ti vas, sen do ve da da sua uti li za ção ou co mer ci a li za-
ção como se men te.

§ 3º O Po der Exe cu ti vo po de rá ado tar me di das
de es tí mu lo à ex por ta ção da par ce la da sa fra de soja
de 2003 ori gi nal men te des ti na da à co mer ci a li za ção
no mer ca do in ter no, ou cuja des ti na ção a essa fi na li-
da de es te ja pre vis ta em ins tru men tos de pro mes sa
de com pra e ven da fir ma dos até a data da pu bli ca ção
des ta Me di da Pro vi só ria.

§ 4º O dis pos to nos §§ 1º e 2º não se apli ca à
soja cu jos pro du to res ou for ne ce do res te nham ob ti do
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a cer ti fi ca ção de que tra ta o art. 4º des ta Me di da Pro -
vi só ria.

§ 5º O Mi nis tro de Esta do da Agri cul tu ra, Pe cuá-
ria e Abas te ci men to, me di an te por ta ria, po de rá ex clu-
ir do re gi me des ta Me di da Pro vi só ria a sa fra de soja
do ano de 2003 pro du zi da em re giões nas qua is com -
pro va da men te não se ve ri fi cou a pre sen ça de or ga-
nis mos ge ne ti ca men te mo di fi ca do.

Art. 2º Na co mer ci a li za ção da soja de que tra ta o 
art. 1º, bem como dos pro du tos ou in gre di en tes dela
de ri va dos, de ve rá cons tar, em ró tu lo ade qua do, in for-
ma ções aos con su mi do res a res pe i to de sua ori gem e 
da pos si bi li da de da pre sen ça de or ga nis mo ge ne ti ca-
men te mo di fi ca do, ex ce tu an do-se as hi pó te ses pre-
vis tas nos §§ 4º e 5º do art. 1º.

§ 1º A exi gên cia de ro tu la gem re fe ri da no ca put,
quan do o pro du to for des ti na do ao con su mo hu ma no
ou ani mal, in de pen de rá de que a pre sen ça de or ga-
nis mo ge ne ti ca men te mo di fi ca do seja in fe ri or ao li mi-
te fi xa do em re gu la men to.

§ 2º O des cum pri men to do dis po to no ca put su -
je i ta rá o in fra tor a mul ta es ta be le ci da nos ter mos do
art. 12 da Lei nº 8.974, de 1995.

Art. 3º Os pro du to res que não pu de rem ob ter a
cer ti fi ca ção de que tra ta o art. 4º des ta Me di da Pro vi só-
ria de ve rão man ter, para efe i tos de fis ca li za ção, pelo
pra zo de cin co anos, as no tas fis ca is ou com pro van tes
de com pra de se men tes fis ca li za das ou cer ti fi ca das
pelo Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men-
to, em pre ga das no plan tio da sa fra de 2004.

Art. 4º Os pro du to res e for ne ce do res de soja da
sa fra de 2003 po de rão ob ter cer ti fi ca ção de que se
tra ta de pro du to sem a pre sen ça de or ga nis mo ge ne-
ti ca men te mo di fi ca do, ex pe di do por en ti da de cre den-
ci a da ou que vier a ser cre den ci a da, em ca rá ter pro vi-
só rio e por pra zo cer to, pelo Mi nis té rio da Agri cul tu ra,
Pe cuá ria e Abas te ci men to, de ven do esta cer ti fi ca ção
cons tar da ro tu la gem cor res pon den te.

Pa rá gra fo úni co. So men te será con ce di do o cer-
ti fi ca do re fe ri do no ca put se não for en con tra da na
soja ana li sa da a pre sen ça, em qual quer quan ti da de
de or ga nis mo ge ne ti ca men te mo di fi ca do.

Art. 5º Para o plan tio da sa fra 2004 e pos te ri o-
res, de ve rão ser ob ser va dos ri go ro sa men te os ter-
mos da le gis la ção vi gen te, es pe ci al men te da Lei nº
8.974, de 1995, e de ma is ins tru men tos le ga is per ti-
nen tes.

Art. 6º É ve da do às ins ti tu i ções fi nan ce i ras ofi ci-
a is de cré di to apli car re cur sos no fi nan ci a men to da
pro du ção e plan tio de va ri e da des de soja ob ti das em
de sa cor do com a le gis la ção em vi gor.

Art. 7º O pro du tor ou for ne ce dor que pro du zir ou
co mer ci a li zar soja em de sa cor do com as dis po si ções
des ta Me di da Pro vi só ria fi ca rá im pe di do de ob ter em -

prés ti mos e fi nan ci a men to de ins ti tu i ções ofi ci a is de
cré di to, não terá aces so a even tu a is be ne fí ci os fis ca is
ou cre di tí ci os nem será ad mi ti do a par ti ci par de pro -
gra mas de re pac tu a ção ou par ce la men to de dí vi das
re la ti vas a tri bu tos e con tri bu i ções ins ti tu í dos pelo Go -
ver no Fe de ral.

Art. 8º Sem pre ju í zo de ou tras co mi na ções ci vis,
pe na is e ad mi nis tra ti vas pre vis tas em lei, o des cum-
pri men to da pre sen te Me di da Pro vi só ria su je i ta rá o
in fra tor a mul ta a ser apli ca da pelo Mi nis té rio da Agri -
cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to, em va lor a par tir
de R$ 16.110,00 (de zes se is mil cen to e dez re a is) fi -
xa da pro por ci o nal men te a le si vi da de da con du ta.

Pa rá gra fo úni co. Em caso de des cum pri men to
da pre sen te Me di da Pro vi só ria, o in fra tor res sar ci rá a
União, ain da, de to das as des pe sas com a inu ti li za-
ção do pro du to, quan do ne ces sá ria.

Art. 9º Esta Me di da Pro vi só ria en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 26 de mar ço de 2003; 182º da Inde pen-
dên cia e 115º da Re pú bli ca.

Men sa gem nº 104, de 2003

Se nho res mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce lên ci-
as o tex to da Me di da Pro vi só ria nº 113, de 26 de mar -
ço de 2003, que “Esta be le ce nor mas para a co mer ci-
a li za ção da pro du ção de soja da sa fra de 2003 e dá
ou tras pro vi dên ci as”.

Bra sí lia, 26 de mar ço de 2003.  – Luiz Iná cio
Lula da Sil va.

EM. Inter mi nis te ri al nº 20/MAPA/MMA/MCT/MDIC/MDA/
MS/MJ/MESA/Casa Ci vil-PR.

Bra sí lia, em 26 de mar ço de 2003

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia

pro pos ta de Me di da Pro vi só ria com o ob je ti vo de pos -
si bi li tar a co mer ci a li za ção, no cor ren te ano, da sa fra
de soja que apre sen ta o ris co de con ter or ga nis mos
ge ne ti ca men te mo di fi ca dos  –  OGM.

A ur gên cia des ta Me di da se jus ti fi ca
prin ci pal men te pe las se guin tes ra zões:

a) 3, de sig ni fi ca ti va par ti ci pa ção na
pa u ta co mer ci al do País, plan ta da, con for me
re le van tes in dí ci os, em de sa cor do com o es -
ta be le ci do na Lei nº 8.974, de 5 de ja ne i ro
de 1995, com as al te ra ções da Me di da Pro -
vi só ria nº 2.191-9, de 23 de agos to de 2001;
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b) a ne ces si da de de se ins ti tu í rem me -
ca nis mos su fi ci en tes para es cla re ci men to
dos con su mi do res quan to à even tu a li da de
da pre sen ça de OGM na soja a ser co mer ci-
a li za da; e 

c) a ne ces si da de de que o Go ver no
Fe de ral re o ri en te ime di a ta men te os pro du to-
res ru ra is e os de ma is agen tes eco nô mi cos
quan to à sa fra de 2004; 

A le gis la ção bra si le i ra não pro í be o ma ne jo de
OGM no País; o que ela de ter mi na são cu i da dos
que os pro mo to res des te ma ne jo de vem as su mir
para que haja um grau mí ni mo de pro te ção à sa ú de
pú bli ca e ao meio am bi en te.

Ape sar dis so, iden ti fi ca-se na le gis la ção que tra -
ta da Bi os se gu ran ça, ela bo ra da nos úl ti mos dez
anos, in co e rên ci as que abri ram pos si bi li da des para
que agen tes eco nô mi cos atu em à mar gem da lei, ge -
ran do in clu si ve ques ti o na men tos atu al men te sob jul -
ga men to da Jus ti ça Fe de ral.

Uma das si tu a ções onde se vis lum bra esta ação
ile gal de agen tes eco nô mi cos no ma ne jo de OGM,
com base em in for ma ções ve i cu la das pu bli ca men te,
é na agri cul tu ra, es pe ci al men te no plan tio da soja,
onde é es ti ma da uma par ti ci pa ção sig ni fi ca ti va de
OGM na pro du ção do Rio Gran de do Sul, de cor ren te
de con ta mi na ção de cul ti vos exis ten tes em pa í ses li -
mí tro fes. Em face des sa si tu a ção, mi lha res de pro du-
to res pro mo ve ram cul ti vo de soja su pos ta men te
trans gê ni ca, sem a ob ser vân cia de re qui si tos le ga is e 
re gu la men ta res.

A ação ile gal re fe ri da an te ri or men te, nem sem -
pre ocor re em de cor rên cia da má-fé dos agen tes, es -
pe ci al men te aque les his to ri ca men te ca ren tes de in-
for ma ções e apo io do Esta do, como pe que nos pro pri-
e tá ri os ru ra is, agri cul to res fa mi li a res etc.

No en tan to, é im pe ri o so o Go ver no Fe de ral vol -
tar ao exer cí cio efi caz do con tro le da si tu a ção e ofe re-
ça ga ran ti as mí ni mas ao ci da dão; ao mes mo tem po
em que ofe re ce con di ções para que a atu al sa fra pos -
sa ser co mer ci a li za da, im põe re qui si tos para que as
pró xi mas sa fras se jam plan ta das na ple na ob ser vân-
cia da le gis la ção fe de ral, uti li zan do-se ou não OGM.

Me di da re le van te que in te gra a pre sen te pro-
pos ta se des ti na a ga ran tir aos con su mi do res o di re i to
a in for ma ções con fiá ve is so bre a ori gem e a pos si bi li-
da de da ocor rên cia de OGM nos ali men tos pro du zi-
dos a par tir da soja.

A Me di da Pro vi só ria es ta be le ce, ain da, que os
re cur sos das ins ti tu i ções fi nan ce i ras ofi ci a is de cré di-

to des ti na dos ao fi nan ci a men to da pro du ção e plan tio
de soja para o ano de 2004 so men te se rão apli ca dos
no caso de uti li za ção de se men tes re gu lar men te ob ti-
das, ou seja, cuja ori gem aten da os re qui si tos da le -
gis la ção em vi gor. Por ou tro lado, os pro du to res que
não ob ti ve rem cer ti fi ca do de que a soja pro du zi da é
isen ta de OGM, ou cuja área de plan tio não seja de -
cla ra da li vre de OGM pelo Mi nis té rio da Agri cul tu ra,
Pe cuá ria e Abas te ci men to, não po de rão ter aces so a
fa vo res fis ca is e cre di tí ci os do Go ver no Fe de ral, vin -
cu lan do-se, as sim, os be ne fí ci os à ga ran tia da in for-
ma ção do con su mi dor e à va li da de do prin cí pio da
pre ca u ção em re la ção à pró xi ma sa fra de soja.

Essas são as me di das que es ta mos su ge rin do a 
Vos sa Exce lên cia, con ti das na pre sen te pro pos ta de
Me di da Pro vi só ria.

Res pe i to sa men te, – Már cio Tho maz Bas tos,
Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça  – Ro ber to Ro dri gues,
Mi nis tro de Esta do da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te-
ci men to  – Gas tão Wag ner de Sou za Cam pos, Mi -
nis tro de Esta do da Sa ú de, Inte ri no  – Már cio For tes
de Alme i da, Mi nis tro do De sen vol vi men to, Indús tria e 
Co mér cio Exte ri or, Inte ri no _ Ro ber to Ama ral, Mi nis-
tro de Esta do da Ciên cia e Tec no lo gia _ Ma ri na Sil va,
Mi nis tra de Esta do do Meio Ambi en te _ Gu i lher me
Cas sel, Mi nis tro de Esta do do De sen vol vi men to
Agrá rio, Inte ri no _ José Gra zi a no da Sil va, Mi nis tro
de Esta do Extra or di ná rio de Se gu ran ça Ali men tar e
Com ba te à Fome _ José Dir ceu de Oli ve i ra e Sil va,
Mi nis tro Che fe da Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú-
bli ca.

PS-GSE nº 381

Bra sí lia, em 16 de maio de 2003.

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ro meu Tuma
Pri me i ro Se cre tá rio do Se na do Fe de ral

Se nhor Pri me i ro Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser

sub me ti do à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, o in-
clu so Pro je to de Lei de Con ver são nº 16, de 2003, do
Po der Exe cu ti vo (Me di da Pro vi só ria nº 113/03), que
“Esta be le ce nor mas para a co mer ci a li za ção da pro-
du ção de soja da sa fra de 2003 e dá ou tras pro vi dên-
ci as”, con for me o dis pos to no art. 62 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com a re da ção dada pela Emen da Cons ti tu-
ci o nal nº 32, de 2001.   Aten ci o sa men te,

De pu ta do Se ve ri no Ca val can ti, Se gun do-Se-
cre tá rio.
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NOTA TÉCNICA Nº 20 – 2003 
Me di da Pro vi só ria Nº 113/2003

Sub sí di os para a apre ci a ção da Me-
di da Pro vi só ria Nº 113, de 26 de mar ço de 
2003, quan to à ade qua ção or ça men tá ria e 
fi nan ce i ra.

I – Intro du ção

Nos ter mos do art. 19 da Re so lu ção nº 1, de
2002 – CN, es tan do um par la men tar da Câ ma ra dos
De pu ta dos de sig na do como Re la tor da Co mis são
Mis ta ins ti tu í da para o es tu do e pa re cer da pro pos ta
de Me di da Pro vi só ria nº 113, de 26 de mar ço de 2003, 
cabe a esta Con sul to ria ela bo rar nota téc ni ca con ten-
do sub sí di os acer ca da sua ade qua ção fi nan ce i ra e
or ça men tá ria.

II  – Sín te se e Aspec tos Re le van tes

Com base no art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca sub -
me te ao Con gres so Na ci o nal, por in ter mé dio da Men -
sa gem nº 104, de 26 de mar ço de 2003, a pro pos ta de 
Me di da Pro vi só ria nº 113, de 26 de mar ço de 2003,
que es ta be le ce nor mas para a co mer ci a li za ção da
pro du ção de soja de 2003 e dá ou tras pro vi dên ci as”.

O ob je ti vo des sa pro pos ta, se gun do a Expo si-
ção de Mo ti vos Inter mi nis te ri al nº
20/MAPA/MMA/MCT/MDIC/MDA/MSM/MESA/Casa
Ci vil-PR, de 26 de mar ço de 2003, que acom pa nha a
re fe ri da Men sa gem Pre si den ci al, é “pos si bi li tar a co -
mer ci a li za ção, no cor ren te ano, da sa fra de soja que
apre sen ta o ris co de con ter or ga nis mos ge ne ti ca-
men te mo di fi ca dos – OGM”.

Ain da, de acor do com a re fe ri da E.M., ao
mes mo tem po em que o Go ver no Fe de ral, por
meio des se ins tru men to, ofe re ce con di ções para
que a sa fra de 2003 pos sa ser co mer ci a li za da, im -
põe, tam bém, re qui si tos para que a pró xi ma sa fra
seja plan ta da na ple na ob ser vân cia da le gis la ção
fe de ral. Além dis so, ga ran te-se ao con su mi dor o
di re i to a in for ma ções con fiá ve is so bre a ori gem e a
pos si bi li da de da ocor rên cia de OGM nos ali men tos
pro du zi dos a par tir da soja.  Entre as me di das vi -
san do o cum pri men to de seus dis po si ti vos, a pro -
pos ta es ta be le ce que: 

• os re cur sos das ins ti tu i ções fi nan ce i ras ofi ci a-
is de cré di to des ti na dos ao fi nan ci a men to da pro du-
ção e plan tio de soja para o ano de 2004 so men te se -

rão apli ca dos no caso de uti li za ção de se men tes ob ti-
das de acor do com le gis la ção em vi gor;

• os pro du to res que não ob ti ve rem cer ti fi ca do
de que a soja pro du zi da é isen ta de OGM, ou cuja
área de plan tio não seja de cla ra da li vre de OGM, não
po de rão ter aces so a even tu a is be ne fí ci os fis ca is e
cre di tí ci os do Go ver no Fe de ral; e 

• não se rão ad mi ti dos a par ti ci par de pro gra-
mas de re pac tu a ção ou par ce la men to de dí vi das re la-
ti vas a tri bu tos e con tri bu i ções ins ti tu í dos pelo Go ver-
no Fe de ral.

III – Da Ade qua ção Fi nan ce i ra e Orça men tá ria

O exa me da com pa ti bi li da de e ade qua ção fi nan-
ce i ra e or ça men tá ria da Me di da Pro vi só ria nº 113, de
2003, deve ser re a li za do con so an te o dis pos to no art.
5º, § 1º, da Re so lu ção nº 1, de 2002 – CN, in lit te ris:

“O exa me de com pa ti bi li da de e ade qua ção or -
ça men tá ria e fi nan ce i ra das me di das pro vi só ri as
abran ge a aná li se da re per cus são so bre a re ce i ta ou
a des pe sa pú bli ca da União e da im pli ca ção quan to
ao aten di men to das nor mas or ça men tá ri as e fi nan ce-
i ras vi gen tes, em es pe ci al a con for mi da de com a Lei
Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000, a lei do
pla no plu ri a nu al, a lei de di re tri zes or ça men tá ri as e a
Lei or ça men tá ria da União”.

Assim, após uma aná li se com pre en si va de seus 
ter mos, ve ri fi ca mos, no que tan ge aos efe i tos or ça-
men tá ri os e fi nan ce i ros, que ne nhum dos dis po si ti vos
des ta pro pos ta de me di da pro vi só ria co li de com as
ori en ta ções aci ma ci ta das.

Note-se, es pe ci al men te, que o dis pos to nos
arts. 6º e 7º da pro pos ta de me di da pro vi só ria, re la ti-
vos às ins ti tu i ções fi nan ce i ras ofi ci a is de cré di to, não
en vol vem al te ra ções or ça men tá ri as ou fi nan ce i ras,
tra ta-se ape nas de nor mas e ori en ta ções para apli ca-
ção de li nhas de cré di to, não im pli can do, con se qüen-
te men te, em au men to das des pe sas já pre vis tas na
pro gra ma ção or ça men tá ria para este exer cí cio e se -
guin tes, nem em re nún cia das re ce i tas pre vis tas.

IV – Con clu sões

Di an te do ex pos to, con si de ra mos que a pro pos-
ta de Me di da Pro vi só ria nº 113, de 2003, não apre-
sen ta in dí ci os de im pli ca ções or ça men tá ria e fi nan ce-
i ra nos ter mos da Re so lu ção nº 1, de 2002 –CN.

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003. – Van der Gon ti-
jo, Con sul tor de Orça men tos e Fis ca li za ção/CD; Eu-
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gê nio Greg gi a nin, Di re tor da Con sul to ria de Orça-
men tos e Fis ca li za ção da Câ ma ra dos De pu ta dos.

PARECER SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA,
EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA,
PROFERIDO NO PLENÁRIO DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS.

O SR. JOSIAS GOMES (PT – BA. Para emi tir
pa re cer.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. De pu ta dos,
após vá ri as re u niões, em re la ção à Me di da Pro vi só ria
nº 113, de ci di apre sen tar o se guin te pa re cer. A MP
em epí gra fe, ex pe di da pelo Exmo. Sr. Pre si den te da
Re pú bli ca, nos ter mos do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, com re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 32, de 11 de se tem bro de 2001, e en ca mi nha da ao
Con gres so Na ci o nal por in ter mé dio da Men sa gem nº
104, de 2003, es ta be le ce nor mas para a co mer ci a li-
za ção da sa fra de soja de 2003, na qual exis tem cul ti-
va res ge ne ti ca men te mo di fi ca dos. As dis po si ções da
me di da pro vi só ria per mi tam, sob con di ções, que a
sa fra de 2003 seja co mer ci a li za da sem a ob ser vân cia
das res tri ções es ta be le ci das pela Lei nº 8.974, de
1995, e a des pe i to de ve da ção exis ten te de cor ren te
de sen ten ça ju di ci al. A me di da pro vi só ria está cen tra-
da em al guns as pec tos fun da men ta is: vi a bi li za ção da
co mer ci a li za ção da soja de 2003 – para isso im põe
res tri ções de co mer ci a li za ção até 31 de ja ne i ro de
2004, após o que os es to ques de ve rão ser in si ne ra-
dos; ve da ção do uso de va ri e da des or ga ni ca men te
mo di fi ca das como se men te; cer ti fi ca ção da soja não
trans gê ni ca por en ti da de cre den ci a da pelo Mi nis té rio
da Agri cul tu ra para não-apli ca ção so bre o pro du to
dos dois dis po si ti vos res tri ti vos aci ma apon ta dos. Ou -
tras dis po si ções. O Mi nis té rio da Agri cul tu ra po de rá
de ter mi nar onde ela não será apli ca da; a ro tu la gem
dos pro du tos de ri va dos, com qual quer ní vel de pre-
sen ça de or ga nis mos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos; re -
tor no aos dis po si ti vos da Lei de Bi os se gu ran ça para
as fu tu ras sa fras. No de cor rer do pra zo re gi men tal,
apre sen ta ram-se pe ran te a Co mis são Mis ta in cum bi-
da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria 72 emen das de
au to ria dos ilus tres Par la men ta res: Au gus to Nar des,
Con fú cio Mou ra, Dar cí sio Pe ron di, Fer nan do Fer ro,
Ja ne te Ca pi be ri be, Jo nas Pi nhe i ro, ká tia Abreu, Le o-
nar do Vi le la, Luci Cho i nac ki, Luis Car los He in ze, Mo -
a cir Mi che let to, Onyx Lo ren zo ni, Pom peo de Mat tos,
Ro ber to Fre i re, Nel son Pro en ça, Ro nal do Ca i a do, Si -
las Bra si le i ro, Yeda Cru si us. Esgo ta do o pra zo para
ma ni fes ta ção da Co mis são Mis ta, sem que essa o fi -
zes se, cabe ao Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos
de li be rar so bre a ma té ria.

É o re la tó rio.

Voto

Da ad mis si bi li da de
O art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral es ta be le ce

que em caso de re le vân cia e ur gên cia é ad mis sí vel a
ado ção de me di da pro vi só ria pelo Pre si den te da Re -
pú bli ca, que de ve rá sub me tê-la de ime di a to ao Con -
gres so Na ci o nal. A ad mis si bi li da de da me di da pro vi-
só ria res trin ge-se, as sim, aos pres su pos tos da re le-
vân cia e ur gên cia. Enten de mos que es ses pres su-
pos tos es tão pre sen tes no caso sob exa me, vis to que
se tra ta de dar as con di ções le ga is para a co mer ci a li-
za ção da sa fra de soja, cuja co lhe i ta está em cur so e
cuja co mer ci a li za ção se dará de ime di a to, bem como
a con se qüen te ofer ta do pro du to ao con su mi dor bra -
si le i ro.

Com base no ex pos to, so mos pela ad mis si bi li-
da de da me di da pro vi só ria. Da cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va.

O voto fa vo rá vel à ad mis si bi li da de da me di da
pro vi só ria re pre sen ta pro nun ci a men to pre li mi nar de
cons ti tu ci o na li da de do ato le gis la ti vo.

Ana li san do o con te ú do da me di da pro vi só ria e
das emen das apre sen ta das à luz do or de na men to ju -
rí di co ins ti tu ci o nal em vi gor, ve ri fi ca mos que nas ma -
té ri as por elas tra ta das não in ci de qual quer das pro i-
bi ções cons ti tu ci o na is pre vis tas no art. 62, in ci sos I a
IV, e art. 246, com a re da ção dada pela Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001, nem se in se rem en tre
aque las cuja com pe tên cia é ex clu si va do Con gres so
Na ci o nal ou de qual quer uma de suas Ca sas. Tam-
bém não se in te gram na que las de com pe tên cia pri va-
ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, pre vis tas no art. 84
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Tra ta-se, pois, ri go ro sa men te, de ma té ria pas sí-
vel de en qua dra men to no art. 48 da Car ta Po lí ti ca que 
con fe re ao Con gres so Na ci o nal, com a san ção do
Pre si den te da Re pú bli ca, a prer ro ga ti va de dis por sob 
a for ma de leis so bre to das as ma té ri as de com pe tên-
cia da União.

A me di da pro vi só ria em tela pa re ce-nos cons ti-
tu ci o nal, ju rí di ca e de boa téc ni ca. A sus pen são tem -
po rá ria da lei ou de par tes de lei é cons ti tu ci o nal e tem 
am pa ro no § 3º do art. 2º da Lei de Intro du ção ao Có -
di go Ci vil.

Sal vo dis po si ção em con trá rio, a lei re vo ga da
não se res ta u ra com a per da de vi gên cia da lei re vo-
ga do ra. Ora, no caso da me di da pro vi só ria em tela há
dis po si ção – art. 5º – que re põe ou re pris ti na a Lei nº
8.974, de 1995, para a sa fra da soja de 2004 e pos te-
ri o res. Tra ta-se, por tan to, de pro po si ção cons ti tu ci o-
nal e ju rí di ca.

Di an te do ex pos to, nos so voto é pela cons ti tu ci-
o na li da de, ju ri di ci da de e boa téc ni ca le gis la ti va da
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me di da pro vi só ria em tela, bem como das emen das
que lhe fo ram ofe re ci das.

Da ade qua ção fi nan ce i ra or ça men tá ria. O exa -
me da com pa ti bi li da de e ade qua ção fi nan ce i ra e or -
ça men tá ria da Me di da Pro vi só ria nº 113, de 2003,
deve ser re a li za do con so an te o dis pos to no art. 5º, §
1º da Re so lu ção nº 1, de 2002.

O exa me da com pa ti bi li da de e ade qua ção or ça-
men tá ria e fi nan ce i ra das me di das pro vi só ri as abran -
ge a aná li se da re per cus são so bre a re ce i ta ou a des -
pe sa pú bli ca da União e da im pli ca ção quan to ao
aten di men to das nor mas or ça men tá ri as e fi nan ce i ras
vi gen tes, em es pe ci al a con for mi da de com a Lei
Com ple men tar n.º 101, de 4 de maio de 2000, a Lei
do Pla no Plu ri a nu al, a Lei de Di re tri zes Orça men tá ri-
as e a Lei Orça men tá ria da União. 

Na nota téc ni ca em que ba se a mos nos so pa re-
cer, a Con sul to ria de Orça men to pro nun ci ou-se pela
au sên cia de im pli ca ções fi nan ce i ras or ça men tá ri as
da Me di da Pro vi só ria nº 113, de 26 de mar ço de 2003.

Após aná li se com pre en si va dos ter mos da me -
di da pro vi só ria, ve ri fi ca mos, no que tan ge aos efe i tos
or ça men tá rio e fi nan ce i ro, que ne nhum dos seus dis -
po si ti vos co li dem com as ori en ta ções aci ma ci ta das.

Note-se es pe ci al men te que o dis pos to nos arts.
6º e 7º da me di da pro vi só ria, re la ti vos às ins ti tu i ções
fi nan ce i ras e ofi ci a is de cré di to, não en vol ve al te ra-
ções or ça men tá ri as ou fi nan ce i ras. Tra ta-se ape nas
de nor mas e ori en ta ções para apli ca ção de li nhas de
cré di to que não im pli cam, con se qüen te men te, au-
men to das des pe sas já pre vis tas na pro gra ma ção or -
ça men tá ria para este exer cí cio e se guin tes nem em
re nún cia das re ce i tas pre vis tas.

Di an te do ex pos to, voto pela com pa ti bi li da de e pela 
ade qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra da Me di da Pro vi-
só ria nº 113, de 2003, e das Emen das de nos 1 a 72.

Do mé ri to.
A Me di da Pro vi só ria nº 113 foi ado ta da pelo

Exmo Sr. Pre si den te da Re pú bli ca com o ob je ti vo de
vi a bi li zar a co mer ci a li za ção da sa fra de soja de 2003,
fa zen do des ta ex clu ir a apli ca ção da Lei nº 8.974, de
1995, a de no mi na da Lei de Bi os se gu ran ça, além de
es ta be le cer ou tras me di das vol ta das à ro tu la gem dos
pro du tos de ri va dos da ci ta da sa fra.

Esta me di da tem, in ques ti o na vel men te, o ob je ti-
vo de en fren tar o gran de im pas se de re per cus são na -
ci o nal, da exis tên cia de vo lu mo sa sa fra de soja plan -
ta da por mi lha res de agri cul to res, so bre a qual ha via
re le van tes in dí ci os de ha ver sido ori gi na da, em par te,
de cul ti va res ge ne ti ca men te mo di fi ca dos, con tra ri an-
do dis po si ções le ga is e re gu la men ta res e mes mo
sen ten ça ju di ci al.

Tam bém pre ten de a me di da pre ver as con di-
ções le ga is para res guar dar o di re i to dos con su mi do-
res à in for ma ção, re pre sen ta da pela ro tu la gem obri -
ga tó ria, mor men te em tema tão sen sí vel e po lê mi co:
o dos or ga nis mos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos. Ain da
mais, ela se in se re no es for ço por tor nar cla ros e
trans pa ren tes os cri té ri os para cor re ta apli ca ção da
le gis la ção re la ti vos aos or ga nis mos ge ne ti ca men te
mo di fi ca dos, nas fu tu ras sa fras.

A ace i ta ção dos ter mos da Me di da Pro vi só ria nº
113 não sig ni fi ca – para o Po der Exe cu ti vo, que a edi -
tou, ou para o Con gres so Na ci o nal, que a apre cia – a
apro va ção cega do cul ti vo de pro du tos trans gê ni cos ou
de seu con su mo pela po pu la ção. Ao con trá rio, re pre-
sen ta o es ta be le ci men to de re gras es pe cí fi cas para o
mo men to e o apon ta men to de que a po lí ti ca go ver na-
men tal para os or ga nis mos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos
se gui rá o que a le gis la ção man dar, no fu tu ro. Veio, tal
ato le gis la ti vo, so lu ci o nar o gra ve im pas se cri a do pela
omis são, in com pe tên cia e fal ta de es pí ri to pú bli co que
nor te a ram cer tos se to res do Go ver no pas sa do, que, ao
ar re pio das de ter mi na ções le ga is e da Jus ti ça, per mi ti-
ram – e até in cen ti va ram de for ma su bli mi nar – o plan tio
de cul ti var trans gê ni cos, tra zen do, por essa via, mi lha-
res de agri cul to res à ile ga li da de, na me di da em que pro -
du zi ram algo não au to ri za do.

Nes se sen ti do, apre sen ta mos a nos sa mais ve -
e men te con de na ção ao com por ta men to go ver na-
men tal exer ci da até o fi nal de 2002. De sua ação e de
sua omis são, a Na ção bra si le i ra her dou, en tre mu i tas
ma ze las, a sa fra de soja trans gê ni ca ile gal que, in du-
bi ta vel men te, atin giu va lo res ex pres si vos, que ge ra-
ram po ten ci al cri se eco nô mi ca e so ci al de re per cus-
sões ines ti má ve is.

Assim, a me di da pro vi só ria que ora apre ci a mos
re ves te-se de uma úni ca ca rac te rís ti ca, que es pe ra-
mos seja sua mar ca e a for ma pela qual será vis ta em
nos so voto: tra ta-se, tão-so men te, do ato emer gen ci al
para so lu ci o nar um pro ble ma lo ca li za do de gran de
mag ni tu de eco nô mi ca e so ci al, de uma so lu ção le gis-
la ti va para o im pas se cri a do a par tir do fato con su ma-
do. Não se tra ta – e o di ze mos com a con vic ção de
quem par ti ci pa do Go ver no – da si na li za ção de abran -
da men to da po lí ti ca re la ci o na da aos pro du tos trans gê-
ni cos. Ao con trá rio: a mes ma me di da pro vi só ria que li -
be ra a co mer ci a li za ção da sa fra 2002/2003, sob as
con di ções as sen ta das, es ta be le ce que re tor nem, para
a sa fra de 2003/2004, to dos os cri té ri os que de ve ri am
ter pre si di do a sa fra pas sa da, com obe diên cia ple na
aos dis po si ti vos da Lei de Bi os se gu ran ça.

Te mos a cer te za de que a cor re ta apli ca ção da
lei de cor ren te da me di da pro vi só ria em exa me, a par
de dar va zão à gran de sa fra de soja bra si le i ra e per mi-
tir a ob ten ção de ren da pe los mi lha res de agri cul to res
que cul ti va ram soja ge ne ti ca men te mo di fi ca da, per -
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mi ti rá for mar as ba ses para uma nova era, no que
con cer ne às po lí ti cas de bi os se gu ran ça e de bi o tec-
no lo gia no Bra sil.

As 72 emen das apre sen ta das à Co mis são Mis -
ta in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria são
per ti nen tes e re le van tes quan to ao mé ri to. Entre tan to,
em sua ma i o ria des ca rac te ri za ri am de tal for ma o es -
co po da me di da pro vi só ria que tor na ri am ina pli cá ve is
os pres su pos tos bá si cos que le va ram à sua ado ção.
Ade ma is, é sa bi do que o tex to des ta me di da pro vi só-
ria é fru to de in ten so e ne go ci a do en ten di men to en tre
os vá ri os Mi nis té ri os en vol vi dos com o tema, que le-
va ram em con ta suas pró pri as con vic ções e a de fe sa
das áre as de li mi ta das em suas res pec ti vas mis sões
ins ti tu ci o na is, bem como os an se i os de di ver sos seg -
men tos da so ci e da de ci vil que so bre eles agem: agri -
cul to res, am bi en ta lis tas, in dús tri as pro ces sa do ras de
ali men tos, em pre sas ex por ta do ras e ór gãos de de fe-
sa do con su mi dor.

Assim, a des pe i to de con si de rar que, em cer tos
ca sos, de ter mi na das emen das ca be ri am em even tu al
pro je to de lei de con ver são, jul go mais opor tu no não
aca tá-las, para pre ser var o am plo arco de ali an ças e
en ten di men to que le vou ao equi lí brio re pre sen ta do
pelo tex to ado ta do pelo Po der Exe cu ti vo.

Per mi to-me, tão-so men te, de ta lhar as ra zões
pe las qua is não aca to uma das emen das ofe re ci das,
em vir tu de de sua am pli tu de e de seu ca rá ter mais
am bi ci o sos.

A Emen da nº 71, de au to ria do no bre De pu ta do
Dar cí sio Pe ron di, pro põe agre gar, aos ter mos ori gi na is
da me di da pro vi só ria, gran de nú me ro de dis po si ti vos
adi ci o na is que tra tam da po lí ti ca para os or ga nis mos
ge ne ti ca men te mo di fi ca dos no Bra sil. Em re a li da de,
tra ta-se de emen da subs ti tu ti va, que in cor po ra os ter -
mos do subs ti tu ti vo de au to ria do ilus tre De pu ta do
Con fú cio Mou ra, apro va do em Co mis são Espe ci al, no
ano pas sa do, e que se en con tra pron to para vo ta ção
no Ple ná rio. Ocor re que as dis po si ções ali con ti das
pos su em ca rá ter ab so lu ta men te es tru tu ral da po lí ti ca
de or ga nis mos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos, al te ran do
pro fun da men te a Lei de Bi os se gu ran ça e de ter mi nan-
do no vas di re tri zes per ma nen tes re la ci o na das à
ques tão de que ma ne i ra a so ci e da de bra si le i ra pode
vir a tra tar a in tro du ção dos pro du tos trans gê ni cos.

São, por tan to, ma té ri as que exi gem apro fun da-
do tra ta men to e in ten so de ba te, que, re co nhe ce mos,
em par te já foi re a li za do pela Co mis são Espe ci al,
mas que mu i to ain da te rão de ser in ves ti ga das com
mi nú cia, até que pos sa mos trans for má-las em lei le -
gal e per ma nen te, es tru tu ran te da po lí ti ca do se tor.

De ou tra par te, a me di da pro vi só ria sob aná li se
é pon tu al, fo ca da em as pec to es pe ci fi co, vol ta da á so -
lu ção de um im pas se tam bém lo ca li za do. Ela não é,
de fi ni ti va men te, o lo cus apro pri a do para in cor po rar

te mas tão com ple xos, tão am plos e tão per ma nen tes,
a exem plo da que les dis pos tos no subs ti tu ti vo que a
Emen da nº 71 in cor po rou e que aqui não aca ta mos.
Ela é des ti na da à so lu ção de im pas se es pe cí fi co e,
as sim, a ele deve cin gir-se.  Logo, será mais con ve ni-
en te – e de se já vel e ne ces sá rio – que se re a bra de
ime di a to à apro va ção da Me di da Pro vi só ria nº 113 o
de ba te em tor no da ques tão mais per ma nen te da po -
lí ti ca para os Orga nis mos Ge ne ti ca men te Mo di fi ca-
dos, o que po de rá ocor rer pela aber tu ra da dis cus são
do Pro je to de Lei nº 2.905, de 1997, de au to ria do De -
pu ta do Fer nan do Ga be i ra, dos de ma is pro je tos que
lhe fo ram apen sa dos e do subs ti tu ti vo que a Co mis-
são Espe ci al apro vou.

Com base no ex pos to, voto pela apro va ção da
Me di da Pro vi só ria nº 113, de 2003, e pela re je i ção
das Emen das de nos 1 a 72, a ela ofe re ci das.

É este o meu pa re cer, Sr. Pre si den te.

PARECER DO RELATOR DESIGNADO
PELA MESA, EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO
MISTA, À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 113, DE 2003

O SR. JOSIAS GOMES (PT – BA. Para emi tir
pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Sras. e Srs. De pu ta dos, sem pre pug na mos pelo diá lo-
go, que pro duz efe i tos mu i to po si ti vos quan do as par -
tes en vol vi das es tão re al men te in te res sa das em che -
gar a um con sen so, como no caso da Me di da Pro vi só-
ria nº 113.

Con si de ro esta uma das mais im por tan tes me di-
das do nos so Go ver no para a co mer ci a li za ção da sa fra
2003. Fa rei rá pi da le i tu ra do que pu de mos pro du zir em
tor no da pro po si ção, ex pres san do uma com ple men ta-
ção de voto, em fun ção do acor do fir ma do. Te nho cer -
te za de que o pa re cer aten de, se não à una ni mi da de
des ta Casa, à es ma ga do ra ma i o ria dos Srs. De pu ta-
dos, sem pre ju í zo do de ba te de mé ri to que fa re mos so -
bre os or ga nis mos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos.

Du ran te a ma nhã, pro ce de mos à aná li se das di -
ver sas su ges tões apre sen ta das ao lon go dos de ba-
tes, com o es cla re ci men to das emen das, e op ta mos
por pro mo ver as se guin tes mo di fi ca ções:

1 – abrir a pos si bi li da de de que o pra zo de 31 de
ja ne i ro de 2004, li mi te para a co mer ci a li za ção da sa -
fra, pos sa ser pror ro ga do por até ses sen ta dias, a cri -
té rio do Po der Exe cu ti vo, se as con di ções de co mer ci-
a li za ção as sim o in di ca rem;

2 – re du zir a exi gên cia de ro tu la gem, tor nan do-a
obri ga tó ria para os pro du tos que con ti ve rem aci ma de 
1% de or ga nis mos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos, o que 
se co a du na com a re cen te nor ma fe de ral;
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3 – al te rar o art. 4º, re ti ran do a ex pres são fi nal
“de ven do esta cer ti fi ca ção cons tar da ro tu la gem cor -
res pon den te”, por des ne ces sá ria;

4 – in clu ir en tre as dis po si ções le ga is a se rem
ob ser va das para a pró xi ma sa fra o Có di go de De fe sa
do Con su mi dor;

5 – in clu ir no art. 6º, en tre as ve da ções es ta be le-
ci das às ins ti tu i ções fi nan ce i ras, o fi nan ci a men to do
pro ces sa men to e da co mer ci a li za ção de cul ti va res
ile ga is, o que am plia o le que de me di das de res tri ção
à pro du ção em de sa cor do com a lei;

6 – ex clu ir da me di da pro vi só ria o art. 7º, que
veda o aces so ao cré di to dos pro du to res que plan ta-
rem cul ti va res trans gê ni cos, por des ne ces sá rio, uma
vez que nor mas de cré di to ru ral já têm o po der de es -
ta be le cer tal ve da ção.

Com base no ex pos to, vo ta mos pela apro va ção
da Me di da Pro vi só ria nº 113, de 2003, e das Emen-
das de nº 1 a 72, na for ma do ane xo pro je to de lei de
con ver são, que pas so a ler:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 16,
DE 2003, À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 113

Art. 1º A co mer ci a li za ção da sa fra de soja de
2003 não es ta rá su je i ta às exi gên ci as per ti nen tes da
Lei nº 8.974, de 5 de ja ne i ro de 1995, com as al te ra-
ções da Me di da Pro vi só ria nº 2.191, de 23 de agos to
de 2001.

§ 1º A co mer ci a li za ção de que tra ta este ar ti go
só po de rá ser efe ti va da até 31 de ja ne i ro de 2001, in -
clu si ve de ven do o es to que exis ten te após aque la data 
ser des tru í do me di an te in ci ne ra ção, com com ple ta
lim pe za dos es pa ços de ar ma ze na gem, para re ce bi-
men to da sa fra de 2004.

§ 2º O pra zo de co mer ci a li za ção de que tra ta o §
1º po de rá ser pror ro ga do por até ses sen ta dias, por
de cre to do Po der Exe cu ti vo.

§ 3º A soja men ci o na da no ca put de ve rá ser
obri ga to ri a men te co mer ci a li za da como grão ou sob
ou tra for ma que des trua as suas pro pri e da des pro du-
ti vas, sen do ve da da a sua uti li za ção ou co mer ci a li za-
ção como se men te.

§ 4º O Po der Exe cu ti vo po de rá ado tar me di das
de es tí mu lo à ex por ta ção de par ce la da sa fra de soja
de 2003 ori gi nal men te des ti na da à co mer ci a li za ção
no mer ca do in ter no, ou cuja des ti na ção a essa fi na li-
da de es te ja pre vis ta em ins tru men tos de pro mes sa
de com pra e ven da fir ma dos até a data da pu bli ca ção
da Me di da Pro vi só ria nº 113, de 27 de mar ço de 2003.

§ 5º O dis pos to nos §§ 1º e 2º não se apli ca à
soja cu jos pro du to res ou for ne ce do res te nham ob ti do
a cer ti fi ca ção de que tra ta o art. 4º des ta lei.

§ 6º O Mi nis tro de Esta do da Agri cul tu ra, Pe cuá-
ria e Abas te ci men to, me di an te por ta ria, po de rá ex clu-

ir do re gi me des ta lei a sa fra de soja do ano de 2003
pro du zi da em re giões nas qua is com pro va da men te
não se ve ri fi cou a pre sen ça de or ga nis mos ge ne ti ca-
men te mo di fi ca dos.

Art. 2º Na co mer ci a li za ção da soja de que tra ta o 
art. 1º, bem como nos pro du tos ou in gre di en tes dela
de ri va dos, de ve rá cons tar, em ró tu lo ade qua do, in for-
ma ções aos con su mi do res a res pe i to de sua ori gem e 
da pos si bi li da de da pre sen ça de or ga nis mos ge ne ti-
ca men te mo di fi ca dos, ex ce tu an do-se as hi pó te ses
pre vis tas nos §§ 4º e 5º do art. 1º.

§ 1º Para o pro du to des ti na do ao con su mo hu -
ma no ou ani mal, a ro tu la gem re fe ri da no ca put será
exi gi da quan do a pre sen ça de or ga nis mo ge ne ti ca-
men te mo di fi ca do for su pe ri or ao li mi te de 1%.

§ 2º O des cum pri men to do dis pos to no ca put
su je i ta rá o in fra tor a mul ta es ta be le ci da no art. 12 da
Lei nº 8.974, de 1995.

Art. 3º Os pro du to res que não pu de rem ob ter a
cer ti fi ca ção de que tra ta o art. 4º des ta lei de ve rão
man ter, para efe i to de fis ca li za ção, pelo pra zo de cin -
co anos, as no tas fis ca is ou com pro van tes de com pra
de se men tes fis ca li za dos ou cer ti fi ca dos pelo Mi nis té-
rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to em pre-
ga das no plan tio da sa fra de 2004.

Art. 4º Os pro du to res e for ne ce do res da soja de
2003 po de rão ob ter cer ti fi ca ção de que se tra ta de
pro du to sem a pre sen ça de or ga nis mos ge ne ti ca-
men te mo di fi ca dos ex pe di do por en ti da de cre den ci a-
da ou que vier a ser cre den ci a da, em ca rá ter pro vi só-
rio ou por pra zo cer to, pelo Mi nis té rio da Agri cul tu ra,
Pe cuá ria e Abas te ci men to.

Pa rá gra fo úni co. So men te será con ce di do o cer-
ti fi ca do re fe ri do no ca put se não for en con tra da na
soja ana li sa da a pre sen ça, em qual quer quan ti da de,
de or ga nis mo ge ne ti ca men te mo di fi ca do.

Art. 5º Para o plan tio da sa fra de soja de 2004 e
pos te ri o res, de ve rão ser ob ser va dos os ter mos da le -
gis la ção vi gen te, es pe ci al men te as Leis nos 8.974, de 
1995, e 8.078, de 11 de se tem bro de 1990, e de ma is
ins tru men tos le ga is per ti nen tes.

Art. 6º É ve da da às ins ti tu i ções fi nan ce i ras ofi ci-
a is de cré di to apli car re cur sos no fi nan ci a men to da
pro du ção, plan tio, pro ces sa men to e co mer ci a li za ção
de va ri e da des de soja ob ti das em de sa cor do com le -
gis la ção em vi gor.

Art. 7º Sem pre ju í zo de ou tras co mi na ções ci vis,
pe na is ad mi nis tra ti vas pre vis tas em lei, o des cum pri-
men to da pre sen te lei su je i ta rá o in fra tor a mul ta a ser
apli ca da pelo Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e
Abas te ci men to, em va lor de R$16.110,00, fi xa da pro -
por ci o nal men te a  le si vi da de da con du ta.
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Pa rá gra fo úni co. Em caso de des cum pri men to
da pre sen te lei, o in fra tor res sar ci rá a União ain da de
to das as des pe sas com a inu ti li za ção de pro du to,
quan do ne ces sá rio.

Art. 9º Esta lei en tra em vi gor na data da sua pu -
bli ca ção.”

Sr. Pre si den te, era o que eu ti nha de apre sen tar
quan to ao acor do.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 113, DE 2003

COMPLEMENTAÇÃ0 DE VOTO

Esta be le ce nor mas para a co mer ci a-
li za ção da pro du ção de soja da sa fra de
2003 e dá ou tras pro vi dên ci as.

Au tor: Po der Exe cu ti vo
Re la tor: De pu ta do Jo si as Go mes

I – Re la tó rio

A Me di da Pro vi só ria em epí gra fe, ex pe di da pelo
Exmº Sr. Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do art.
62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 11 de se tem bro de
2001, e en ca mi nha da ao Con gres so Na ci o nal por in -
ter mé dio da Men sa gem nº 104, de 2003, es ta be le ce
nor mas para per mi tir a co mer ci a li za ção da sa fra de
soja de 2003, na qual exis tem cul ti va res ge ne ti ca-
men te mo di fi ca das.

As dis po si ções da Me di da Pro vi só ria per mi tem,
sob con di ções, que a sa fra de soja de 2003 seja co -
mer ci a li za da sem a ob ser vân cia das res tri ções es ta-
be le ci das pela Lei nº 8.974, de 1995 e a des pe i to da
ve da ção exis ten te, de cor ren te de sen ten ça ju di ci al.

Em 13 de maio, apre sen ta mos, pe ran te o Ple ná-
rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, nos so pa re cer, com
voto pela apro va ção da Me di da Pro vi só ria, na for ma
como ado ta da pelo Po der Exe cu ti vo.

No en tan to, a par tir dos de ba tes sus ci ta dos e
dos acor dos re a li za dos com os di ver sos seg men tos
par ti dá ri os e ide o ló gi cos da Casa, en ten de mos ser
con ve ni en te pro mo ve rem-se al gu mas mo di fi ca ções e 
aca ta da par ci al ou to tal men te as emen das apre sen-
ta das.

É o re la tó rio.

II – Voto do Re la tor

Na aná li se das su ges tões apre sen ta das ao lon -
go dos de ba tes e es cla re ci men to em tor no das emen -
das, op ta mos por pro mo ver as se guin tes mo di fi ca-
ções:

1 – Abrir a pos si bi li da de de que o pra zo de
31-1-2004, li mi te para a co mer ci a li za ção da sa fra,
pos sa ser pror ro ga do por até 60 dias, a cri té rio do Po -
der Exe cu ti vo, se as con di ções de co mer ci a li za ção
as sim o in di ca rem.

2 – Re du zir a exi gên cia de ro tu la gem, tor nan-
do-a obri ga tó ria para os pro du tos que con ti ve rem aci -
ma de 1% de OGM, o que se co a du na com re cen te
nor ma fe de ral.

3 – Alte rar o art. 4º, re ti ran do a ex pres são fi nal
“de ven do esta cer ti fi ca ção cons tar da ro tu la gem cor -
res pon den te”, por des ne ces sá ria.

4 – Inclu ir, en tre as dis po si ções le ga is a se rem
ob ser va das para a pró xi ma sa fra, o Có di go de De fe sa
do Con su mi dor.

5 – Inclu ir no art. 6º, en tre as ve da ções es ta be le-
ci das às ins ti tu i ções fi nan ce i ras o fi nan ci a men to do
pro ces sa men to e da co mer ci a li za ção de cul ti va res
ile ga is, o que am plia o le que de me di das de res tri ção
à pro du ção em de sa cor do com a lei.

6 – Exclu ir o ar ti go 7º da Me di da Pro vi só ria, que
veda o aces so ao cré di to dos pro du to res que plan ta-
rem cul ti va res trans gê ni cas, por des ne ces sá rio, uma
vez que nor mas do cré di to ru ral já têm o po der de es -
ta be le cer tal ve da ção.

Com base no ex pos to, vo ta mos pela apro va ção
da Me di da Pro vi só ria nº 113, de 2003 e das emen das
de nº 1 a 72, na for ma do ane xo Pro je to de Lei de
Con ver são.

Sala da Co mis são, 14 de maio de 2002. –  De pu-
ta do Jo si as Go mes, Re la tor.

PARECER DO RELATOR DESIGNADO
PELA MESA, EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO
MISTA, À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 113, DE 2002

O SR. JOSIAS GOMES (PT– BA. Para emi tir
pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, na
ver da de, já ti nha dito a V. Exª que tra ta ria des sas
ques tões.

Na le i tu ra do pro je to, ci tei como pra zo para a co -
mer ci a li za ção 31 de ja ne i ro de 2001, mas o cor re to é
31 de ja ne i ro de 2004.

Qu an to ao § 5º do art. 1º, de fato o no bre De pu-
ta do Ro nal do Ca i a do tem ra zão Há uma in cor re ção: é 
o dis pos to nos §§ 1º e 3º e não nos §§ 1º e 2º.

Tam bém há in cor re ção no ca put do art. 2º, que
se re fe re aos §§ 4º e 5º, quan do de ve ria re fe rir-se aos
§§ 5º e 6º do art. 1º. Como dis se o no bre De pu ta do
Ro nal do Ca i a do, como in cluí o § 2º , há ne ces si da de
des sa cor re ção.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.191-9,
 DE 23 DE AGOSTO DE 2001

Acres ce e al te ra dis po si ti vos da Lei
nº 8.974, de 5 de ja ne i ro de 1995, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dis põe so bre a pro te ção do con su-
mi dor e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 8.974, DE 5 DE JANEIRO DE 1995

Re gu la men ta os in ci sos II e V do §
1º do art. 225 da Cons ti tu i ção Fe de ral, es -
ta be le ce nor mas para o uso das téc ni cas
de en ge nha ria ge né ti ca e li be ra ção no
meio am bi en te de or ga nis mos ge ne ti ca-
men te mo di fi ca dos, au to ri za o Po der Exe -
cu ti vo a cri ar, no âm bi to da Pre si dên cia
da Re pú bli ca, a Co mis são Téc ni ca Na ci o-
nal de Bi os se gu ran ça, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

....................................................................................
Art. 12. Fica a CTNBio au to ri za da a de fi nir va lo-

res de mul tas a par tir de 16.110,80 UFIR, a se rem
apli ca das pe los ór gãos de fis ca li za ção re fe ri dos no
art. 7º, pro por ci o nal men te ao dano di re to ou in di re to,
nas se guin tes in fra ções:

I  – não obe de cer às nor mas e aos pa drões de
bi os se gu ran ça vi gen tes;

II  – im ple men tar pro je to sem pro vi den ci ar o pré -
vio ca das tra men to da en ti da de de di ca da à pes qui sa e 
ma ni pu la ção de OGM, e de seu res pon sá vel téc ni co,
bem como da CTNBio;

III  – li be rar no meio am bi en te qual quer OGM
sem aguar dar sua pré via apro va ção, me di an te pu bli-
ca ção no Diá rio Ofi ci al da União;

IV  – ope rar os la bo ra tó ri os que ma ni pu lam
OGM sem ob ser var as nor mas de bi os se gu ran ça es -
ta be le ci das na re gu la men ta ção des ta Lei;

V  – não in ves ti gar, ou fazê-lo de for ma in com-
ple ta, os aci den tes ocor ri dos no cur so de pes qui sas e
pro je tos na área de en ge nha ria ge né ti ca, ou não en vi-
ar re la tó rio res pec ti vo à au to ri da de com pe ten te no

pra zo má xi mo de 5 (cin co) dias a con tar da data de
trans cor ri do o even to;

VI  – im ple men tar pro je to sem man ter re gis tro
de seu acom pa nha men to in di vi du al;

VII  – de i xar de no ti fi car, ou fazê-lo de for ma não
ime di a ta, à CTNBio e às au to ri da des da Sa ú de Pú bli-
ca, so bre aci den te que pos sa pro vo car a dis se mi na-
ção de OGM;

VIII  – não ado tar os me i os ne ces sá ri os à ple na
in for ma ção da CTNBio, das au to ri da des da Sa ú de
Pú bli ca, da co le ti vi da de, e dos de ma is em pre ga dos
da ins ti tu i ção ou em pre sa, so bre os ris cos a que es -
tão sub me ti dos, bem como os pro ce di men tos a se-
rem to ma dos, no caso de aci den tes;

IX  – qual quer ma ni pu la ção ge né ti ca de or ga nis-
mo vivo ou ma ne jo in vi tro de ADN/ARN na tu ral ou
re com bi nan te, re a li za dos em de sa cor do com as nor -
mas pre vis tas nes ta Lei e na sua re gu la men ta ção.

§ 1º No caso de re in ci dên cia, a mul ta será apli -
ca da em do bro.

§ 2º No caso de in fra ção con ti nu a da, ca rac te ri-
za da pela per ma nên cia da ação ou omis são ini ci al-
men te pu ni da, será a res pec ti va pe na li da de apli ca da
di a ri a men te até ces sar sua ca u sa, sem pre ju í zo da
au to ri da de com pe ten te, po den do pa ra li sar a ati vi da-
de ime di a ta men te e/ou in ter di tar o la bo ra tó rio ou a
ins ti tu i ção ou em pre sa res pon sá vel.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (João Alber to Sou za) –
So bre a mesa, pro je to de re so lu ção que será lido pelo 
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

É lido o se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 18, DE 2003

Alte ra o art. 224 e re vo ga o in ci so II
do art. 225, am bos do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral, para per mi tir que Se -
na dor pos sa fa zer in di ca ção ao Po der
Exe cu ti vo.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º Acres cen te-se, no Re gi men to Inter no,

onde me lhor cou ber, o se guin te ai ti go, dan do-lhe a
nu me ra ção de vi da:

“Art. Qu al quer Se na dor po de rá fa zer
in di ca ção su ge rin do a ou tro Po der a ado ção
de de ter mi na da ação ad mi nis tra ti va ou o en -
vio de pro je to de lei so bre ma té ria de sua
ini ci a ti va pri va ti va.
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Pa rá gra fo úni co. A in di ca ção pre vis ta
no ca put des te ar ti go será des pa cha da pelo
Pre si den te, en ca mi nha da à au to ri da de com -
pe ten te e pu bli ca da no Diá rio do Se na do
Fe de ral.”

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

Art. 3º Re vo ga-se o in ci so II do art. 225 do Re gi-
men to Inter no.

Jus ti fi ca ção

O pro je to de re so lu ção que ora sub me te mos à
apre ci a ção dos ilus tres co le gas pre ten de pos si bi li tar
que qual quer Se na dor pos sa apre sen tar in di ca ção
su ge rin do a ou tro Po der a ado ção de de ter mi na da
ação ad mi nis tra ti va ou o en vio de pro je to de lei cuja
ma té ria se in se re no seu âm bi to de com pe tên cia
quan to à ini ci a ti va.

Ocor re que o Re gi men to Inter no do Se na do Fe -
de ral veda, no in ci so II do art. 225, que Se na dor pos -
sa fa zer in di ca ção su ge rin do a ou tro Po der a ado ção
de qual quer me di da.

Por tan to, como se vê, os Se na do res que pre ten-
dam su ge rir a ou tro Po der al gu ma me di da in clu í da na
es fe ra da sua com pe tên cia en con tram-se hoje des-
pro vi dos de ins tru men to que lhes per mi ta efe tu ar tais
su ges tões.

To da via, o Re gi men to Inter no da Câ ma ra dos
De pu ta dos per mi te que tais su ges tões pos sam ser
efe ti va das. Assim, o art. 113, in ci so I, pre ce i tua que,
me di an te in di ca ção, o De pu ta do pode su ge rir, a ou tro
Po der, a ado ção de pro vi dên cia, a re a li za ção de ato
ad mi nis tra ti vo ou de ges tão, ou o en vio de pro je to so -
bre ma té ria de sua ini ci a ti va ex clu si va.

Des se modo, a nos sa ini ci a ti va tem como de si-
de ra to pro por ci o nar aos Se na do res da Re pú bli ca fa -
cul da de já con fe ri da aos De pu ta dos Fe de ra is.

Em face do ex pos to, so li ci ta mos o apo io dos
ilus tres pa res para a apro va ção do pro je to de re so lu-
ção que ora sub me te mos à apre ci a ção da Casa.

Sala das Ses sões, 20 de maio de 2003. – Se na-
dor Le o nel Pa van.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral

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

Art. 224. Indi ca ção cor res pon de a su ges tão de
Se na dor ou co mis são para que o as sun to, nela fo ca li-
za do, seja ob je to de pro vi dên cia ou es tu do pelo ór gão
com pe ten te da Casa, com a fi na li da de do seu es cla-
re ci men to ou for mu la ção de pro po si ção le gis la ti va.

Art. 225. A in di ca ção não po de rá con ter:

I  –  con sul ta a qual quer co mis são so bre:

a) in ter pre ta ção ou apli ca ção de lei;

b) ato de ou tro Po der;

II  –  su ges tão ou con se lho a qual quer Po der.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (João Alber to Sou za) – O
pro je to lido fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co dias
úte is para o re ce bi men to de emen das, nos ter mos re -
gi men ta is.

So bre a mesa, pro je to de re so lu ção que será
lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Luiz
Otá vio.

É lido o se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇAO Nº 19, DE 2003

Pror ro ga o pra zo para exer cí cio de
au to ri za ção con ce di da à Pe tro bras Trans -
por te S.A. (TRANSPETRO) pela Re so lu-
ção nº 34, de 2001, e re a jus ta va lo res re -
fe ri dos na que la Re so lu ção.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º O art. 1º da Re so lu ção do Se na do Fe de-

ral nº 34, de 2001, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 1º É a Pe tro bras Trans por tes S.A.
(TRANSPETRO) au to ri za da, nos ter mos do
art. 52, in ci so VII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e 
da Re so lu ção nº 96, de 1989, res ta be le ci da
pela Re so lu ção nº 17, de 1992, am bas do
Se na do Fe de ral, a ele var, tem po ra ri a men te
e em ca rá ter ex cep ci o nal, seu li mi te de en -
di vi da men to em R$1.389.160.000,00 (um bi -
lhão, tre zen tos e oi ten ta e nove mi lhões,
cen to e ses sen ta mil re a is).

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

Art. 2º O art. 3º da Re so lu ção do Se na do Fe-
de ral nº 34, de 2001, pas sa a vi go rar com a se guin-
te re da ção:

“Art 3º ....................................................
..............................................................
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II – mon tan te: R$758.160.000,00 (se-
te cen tos e cin qüen ta e oito mi lhões, cen to e
ses sen ta mil re a is);

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

Art. 3º Fica res ta be le ci da, com novo pra zo de
270 dias (du zen tos e se ten ta dias) para o exer cí cio
da au to ri za ção, a Re so lu ção nº 34, de 2001, do Se -
na do Fe de ral, com a re da ção dada por esta Re so lu-
ção.

Art. 4º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data da 
sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 34, de 2001,
au to ri zou a Trans pe tro a ele var o seu li mi te de en di vi-
da men to em um bi lhão e dez mi lhões de re a is. Tal
pro vi dên cia teve por ob je ti vo vi a bi li zar a re a li za ção de 
três ope ra ções, com os se guin tes va lo res:

a) R$595.000.000,00 (qui nhen tos e no ven ta e
cin co mi lhões de re a is) re fe ren tes a trans fe rên cia da
Pe tro bras para Trans pe tro de fi nan ci a men tos do Fun -
do da Ma ri nha Mer can te (via BNDES), as so ci a dos a
na vi os que se ri am trans fe ri dos da hol ding para a
sub si diá ria;

b) R$379.000.000,00 (tre zen tos e se ten ta e
nove mi lhões de re a is) re la ti vos a no vos fi nan ci a men-
tos do Fun do da Ma ri nha Mer can te/BNDES para
aqui si ção de qua tro na vi os a se rem cons tru í dos em
es ta le i ro na ci o nal e;

c) R$36.000.000,00 (trin ta e seis mi lhões de re -
a is) as so ci a dos à aqui si ção de uma sede pró pria, as -
sim como de equi pa men tos de in for má ti ca e te le co-
mu ni ca ções, por meio de le a sing.

Como de pra xe, o Se na do Fe de ral es ta be le ceu
um pra zo má xi mo de qui nhen tos e qua ren ta dias para 
o exer cí cio da au to ri za ção. Tal pra zo en cer ra-se no
dia 7 de ju nho de 2003.

Ocor re que, até o mo men to, as ope ra ções des -
cri tas nos itens a (as sun ção de dí vi da da Pe tro bras
jun to ao BNDES) e b (aqui si ção de qua tro na vi os com 
fi nan ci a men to do BNDES) não fo ram apro va das pelo
BNDES, ape sar dos es for ços da Pe tro bras e da
Trans pe tro para que as mes mas fos sem con clu í das
no ano pas sa do. Assim, ao que tudo in di ca, o pra zo
es ta be le ci do pela Re so lu ção nº 34 não será su fi ci en-
te para a con cre ti za ção das duas ope ra ções.

Além dis so, faz-se ne ces sá rio re ver os pre ços
dos na vi os, em fun ção da des va lo ri za ção do real

ocor ri da des de a épo ca em que o ple i to foi en ca mi-
nha do ao Se na do. Na que la oca sião, tí nha mos uma
taxa de câm bio na fa i xa de R$1,95 por dó lar. Por isso,
o va lor do fi nan ci a men to para a com pra dos no vos na -
vi os, ex pres so na Re so lu ção, não mais es pe lha a re a-
li da de atu al.

Com re la ção ao va lor da ope ra ção de trans fe-
rên cia de pas si vo da Pe tro bras para a Trans pe tro
(item a), não há a ne ces si da de de re ver va lo res. Isto
por que a tran sa ção é me ra men te con tá bil, re a li zan-
do-se en tre ma triz e sub si diá ria, e pode ser fe i ta pelo
va lor his tó ri co, em vir tu de de sua re tro a ti vi da de às da -
tas em que efe ti va men te as trans fe rên ci as dos na vi os
ocor re ram (20-3 e 23-12-2002). Os fi nan ci a men tos a
se rem trans fe ri dos, nas da tas as si na la das, so ma ram
R$486,2 mi lhões, va lor in fe ri or, por tan to, ao es ti pu la-
do na Re so lu ção nº 34, de 2001.

Em face do ex pos to, tor na-se ne ces sá rio que o
Se na do Fe de ral pror ro gue o pra zo para exer cí cio da
au to ri za ção con ce di da por meio da Re so lu ção nº 34,
de 2001, e al te re o va lor da ope ra ção de fi nan ci a men-
to para a aqui si ção dos no vos na vi os para
R$758.160.000,00 (se te cen tos e cin qüen ta e oito mi -
lhões, cen to e ses sen ta mil re a is). Tal ele va ção de va -
lor exi ge, em con se qüên cia, a ma jo ra ção do li mi te
glo bal de en di vi da men to para R$1.389.160.000,00
(um bi lhão, tre zen tos e oi ten ta e nove mi lhões, cen to
e ses sen ta mil re a is).

É pre ci so des ta car, em pri me i ro lu gar, a im por-
tân cia de se vi a bi li zar as ope ra ções em aná li se. A
cons tru ção de qua tro na vi os de gran de por te re pre-
sen ta im pul so con si de rá vel à in dús tria na val e à ge ra-
ção de em pre gos. To dos nós so mos tes te mu nhas do
em pe nho do Pre si den te Lula em ga ran tir para as em -
pre sas na ci o na is os con tra tos da Pe tro bras re la ti vos à 
cons tru ção de em bar ca ções e pla ta for mas.

Deve-se le var em con si de ra ção tam bém, como
já cha mou à aten ção o ilus tre Se na dor José Agri pi no,
quan do re la tou a so li ci ta ção ini ci al da Trans pe tro, que
a au to ri za ção de ele va ção tem po rá ria de li mi te de en -
di vi da men to da em pre sa não sig ni fi ca va que esta já
es ti ves se ex ces si va men te en di vi da da. O que mo ti vou
a so li ci ta ção foi uma im per fe i ção da Re so lu ção nº 96,
de 1989. Os li mi tes de en di vi da men to es ta be le ci dos
pelo art. 7º des ta Re so lu ção são cal cu la dos em fun -
ção da dos en car gos a pa gar e do ati vo per ma nen te
das em pre sas.

Ora, a Trans pe tro é uma em pre sa nova, cri a da
em 1998. Por isso, na sua cur ta exis tên cia, não teve
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tem po para cons ti tu ir ati vo e pas si vo ele va dos. Ou
seja, a em pre sa tem um pe que no li mi te de en di vi da-
men to, por que nun ca se en di vi dou an tes.

Te nho em mi nhas mãos o ba lan ço e de ma is de -
mons tra ti vos con tá be is da em pre sa para os anos de
2001 e 2002, de vi da men te au di ta dos pela Pri ce Wa -
ter hou se & Co o pers. Ve mos ali que a Trans pe tro apre -
sen ta pa tri mô nio lí qui do de qua se no ve cen tos mi-
lhões de re a is, e que ge rou lu cros lí qui dos acu mu la-
dos, nos exer cí ci os de 2001 e 2002, de mais de se is-
cen tos mi lhões de re a is.

Re cen te men te a em pre sa as si nou com a Pe tro-
bras um con tra to de ar ren da men to das ins ta la ções de 
ole o du tos e ter mi na is aqua viá ri os, pas san do a co brar
ta ri fas pela uti li za ção de tais ins ta la ções. Essa ope ra-
ção se faz na mo da li da de ship or pay, que sig ni fi ca o
pa ga men to à Trans pe tro de va lor fixo pe los ser vi ços,
in de pen den te men te de se rem es tes uti li za dos ou
não. Tal con tra to ga ran te um flu xo cer to de re cur sos à
em pre sa, con tri bu in do para a sua so li dez pa tri mo ni al
e para a sua ca pa ci da de de pa ga men to de com pro-
mis sos fi nan ce i ros.

É pre ci so re gis trar, tam bém, que par te sig ni fi ca-
ti va da ele va ção de li mi te au to ri za da pela Re so lu ção
nº 34, de 2001, no va lor de qui nhen tos e no ven ta e
cin co mi lhões de re a is, não re pre sen tou dí vi da nova
do con glo me ra do Pe tro bras. Foi sim ples men te uma
trans fe rên cia de pas si vo da Pe tro bras para a sua sub -
si diá ria in te gral, a Trans pe tro. Ou seja, no pro ces so
de cri a ção da nova em pre sa, um pas si vo foi para ela
trans fe ri do (con tra to de fi nan ci a men to de na vi os) jun -
ta men te com o ati vo cor res pon den te (os na vi os).

Cabe ain da res sal tar que se ria de todo des ne-
ces sá rio ele var os va lo res da au to ri za ção, caso es tes
ti ves sem sido fi xa dos, na Re so lu ção nº 34/2001, em
dó la res, como cor ri que i ra men te se pro ce de nes ta
Casa. Ocor re que, no caso em aná li se, par te das ope -
ra ções de fi nan ci a men to ple i te a das tem re fe rên cia
em dó lar (aqui si ção de na vi os) e par te, em real (aqui -
si ção de sede e equi pa men tos de in for má ti ca e te le-
co mu ni ca ções). Daí a ne ces si da de de se es ta be le cer
a ele va ção tem po rá ria de li mi tes de en di vi da men to
em uma úni ca mo e da, ten do sido fe i ta a op ção pelo
real. Com a for te os ci la ção cam bi al ocor ri da ao lon go
do ano de 2002, os cál cu los em real to ma ram-se de -
fa sa dos, exi gin do a cor re ção dos va lo res au to ri za dos.

Fren te ao ex pos to, con to com o apo io dos ilus -
tres Se na do res para apro va ção des te Pro je to de Re -
so lu ção.

Sala das Ses sões, 20 de maio de 2003. – Ro-
ber to Sa tur ni no.

LEGISLAÇÃO  CITADA

RESOLUÇÃO Nº 96, DE 1989

Dis põe so bre li mi tes glo ba is para as 
ope ra ções de cré di to ex ter no e in ter no
da União, de suas au tar qui as, e de ma is
en ti da des con tro la das pelo Po der Pú bli-
co Fe de ral e es ta be le ce li mi tes e con di-
ções para a con ces são da ga ran tia da
União em ope ra ções de cré di to ex ter no e
in ter no.

....................................................................................
Art. 7º Em caso ex cep ci o nal, de vi da men te jus ti-

fi ca do, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os
po de rão ple i te ar a ele va ção tem po rá ria dos li mi tes fi -
xa dos no art. 3º des ta re so lu ção.

Pa rá gra fo úni co  –  Os pe di dos de que tra ta este
ar ti go de ve rão ser en ca mi nha dos ao Se na do Fe de ral,
ins tru í dos com:

I  –  lei au to ri za ti va;
II  –  ca rac te rís ti cas da ope ra ção: pra zo, ta xas

de ju ros, en car gos, cro no gra ma fi nan ce i ro; e
III  –  in for ma ções so bre a si tu a ção fi nan ce i ra do

re que ren te.

RESOLUÇÃO Nº 17, DE 1992

Res ta be le ce a Re so lu ção nº 96, de
1989, do Se na do Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º  –  É res ta be le ci da, sem pra zo fi nal de vi -

gên cia, a Re so lu ção nº 96, de 1989, do Se na do Fe de-
ral, que dis põe so bre li mi tes glo ba is para as ope ra-
ções de cré di to ex ter no e in ter no da União, de suas
au tar qui as e de ma is en ti da des con tro la das pelo Po -
der Pú bli co Fe de ral e Esta be le ce li mi tes e con di ções
para a con ces são de ga ran tia da União em ope ra ções
de cré di to ex ter no e in ter no.

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

Art. 3º Re vo gam-se o art. 15 da Re so lu ção nº
96, de 1989, e de ma is dis po si ções em con trá rio.

Se na do Fe de ral, 5 de ju nho de 1992. –  Se na dor
Ma u ro Be ne vi des, Pre si den te.

RESOLUÇAO Nº 30, DE 2001

Au to ri za o Mu ni cí pio de Juiz de Fora
–  MG a con tra tar ope ra ção de cré di to
com o Ban co ABN AMRO Real S.A.  –  Le -
a sing, no va lor de R$1.200.000,00 (um mi -
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lhão e du zen tos mil re a is), para re no va-
ção da fro ta de ve í cu los do mu ni cí pio.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
....................................................................................

Art. 3º A au to ri za ção con ce dí da por esta re so lu-
ção de ve rá ser exer ci da no pra zo má xi mo de 270 (du -
zen tos e se ten ta) dias, con ta do da data de sua pu bli-
ca ção.
....................................................................................

RESOLUÇÃO Nº 34, DE 2001

Au to ri za a ele va ção tem po rá ria do li -
mi te de in di vi da men to da Pe tro brás
Trans por te S.A. (TRANSPETRO) em mais
R$1.010.000.000,00 (um bi lhão e dez mi-
lhões de re a is).

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

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos.)

O SR. PRESIDENTE (João Alber to Sou za) – O
pro je to lido será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são
com pe ten te.

So bre a mesa, pro je to de lei do Se na do que
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Luiz Otá vio.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 195, DE 2003

Con ce de às par tu ri en tes o di re i to à
pre sen ça de um acom pa nhan te du ran te o 
tra ba lho de par to e o pós-par to ime di a to,
no âm bi to do Sis te ma Úni co de Sa ú de.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Os ser vi ços de sa ú de do Sis te ma Úni co
de Sa ú de (SUS), da rede pró pria ou con ve ni a da, fi -
cam obri ga dos a per mi tir a pre sen ça, jun to à par tu ri en-
te, de um acom pa nhan te du ran te todo o pe río do de tra -
ba lho de par to e pós-par to ime di a to.

§ 1º O acom pa nhan te de que tra ta o ca put será
in di ca do pela par tu ri en te.

§ 2º Em par tos con si de ra dos de alto ris co a pre -
sen ça do acom pa nhan te po de rá ser ve da da a cri té rio
do mé di co as sis ten te.

§ 3º As ações des ti na das a vi a bi li zar o ple no
exer cí cio dos di re i tos, de que tra ta este ar ti go, se rão
re gu la men ta dos pelo Mi nis té rio da Sa ú de.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor a par tir de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Nos ter mos do art. 238 do Re gi men to Inter no, a
jus ti fi ca ti va des ta pro po si ção será pro fe ri da oral men te.

Sala das Ses sões, 20 de maio de 2003. –  Se na-
do ra Ide li Sal vat ti.

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (João Alber to Sou za) – A
Pre si dên cia in for ma a V. Exª que, nos ter mos do § 2º
do art. 158 do Re gi men to Inter no, o tem po para a jus -
ti fi ca ção da pro po si ção está den tro da pror ro ga ção da 
Hora do Expe di en te, cujo nú me ro de ora do res, con -
for me o § 3º do mes mo dis po si ti vo, está li mi ta do a três 
Se na do res. Por tan to, o tem po para jus ti fi ca ção de
sua pro po si ção será di vi di do com os Se na do res já
ins cri tos para co mu ni ca ção ina diá vel.

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Ide li Sal vat ti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Para

jus ti fi car. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, é
mu i to sim ples a jus ti fi ca ti va do pro je to, e fiz ques tão
de fazê-la de for ma oral, por que maio é o mês das
mães.

Apre sen ta mos esse pro je to – que já con se gui-
mos trans for mar em lei no Esta do de San ta Ca ta ri na
–, por que en ten de mos ser fun da men tal es ta be le cer
como di re i to das mu lhe res, na hora do par to, em todo
o ter ri tó rio na ci o nal, a li be ra li da de de con tar com a
pre sen ça de um acom pa nhan te de sua li vre es co lha.

Em nos so Esta do, esse pro je to foi fru to de um
tra ba lho mu i to bem-su ce di do re a li za do em al gu mas
ma ter ni da des, es pe ci al men te na do Hos pi tal Uni ver-
si tá rio da Uni ver si da de Fe de ral de San ta Ca ta ri na.
Pela ex pe riên cia ado ta da nes sa ma ter ni da de, fi cou
com pro va do que o sim ples fato de a par tu ri en te con -
tar com um acom pa nhan te de sua li vre es co lha du-
ran te o par to e no pós-par to ime di a to di mi nui o nú me-
ro de ce sa ri a nas, o tem po de in ter na ção, a ne ces si-
da de de se da ção, de anes te si as, como tam bém re-
duz as com pli ca ções no pe río do pós-par to e pós-na -
tal. Por tan to, é um pro je to re le van te para a me lho ria
das con di ções de sa ú de da mu lher e da cri an ça.

A ex pe riên cia com pro va da le vou-nos a apre sen-
tar o pro je to em nos so Esta do e a trans for má-lo em
lei, que já está vi go ran do. Em todo o Sis te ma Úni co de 
Sa ú de de San ta Ca ta ri na, as mu lhe res já têm o di re i to
de con tar com um acom pa nhan te na hora do par to.

Aqui, fi ze mos ques tão de apre sen tar o pro je to
no mês de maio, mês em que as mães são ho me na-
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ge a das, lem bran do que é exa ta men te na hora em que
nos tor na mos mães, em que co lo ca mos um novo ser
no mun do que fi ca mos mais so zi nhas, mais aban do-
na das – di ga mos as sim – pe las pes so as de quem
gos ta mos, com quem con vi ve mos. E apo io, nes sa
hora, é mu i to im por tan te, até mes mo pe los re sul ta dos
po si ti vos para a qua li da de de sa ú de da mu lher e da
cri an ça.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (João Alber to Sou za) – O

pro je to de V. Exª será pu bli ca do e re me ti do à Co mis-
são com pe ten te.

So bre a mesa, pro je to de lei do Se na do que
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Luiz Otá vio.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 196, DE 2003

Dá nova re da ção ao art. 149 da Con -
so li da ção das Leis do Tra ba lho.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 149 da Con so li da ção das Leis do

Tra ba lho, pro va da pelo De cre to-Lei nº 5.452, de 1º
maio de 1943, pas sa a de vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 149. A pres cri ção do di re i to de re -
cla mar o gozo das fé ri as é con ta do do tér -
mi no do pra zo de doze me ses sub se qüen-
tes à data em que o em pre ga do ti ver ad qui-
ri do esse di re i to, e o da in ter po si ção de re -
cla ma ção tra ba lhis ta vi san do o pa ga men to
das fé ri as anu a is ini ci ar- se-á so men te apar -
tir da ces sa ção do con tra to de tra ba lho.”

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

Jus ti fi ca ção

O ob je ti vo da pre sen te Pro po si ção é es ta be le-
cer um novo dis ci pli na men to para a con ta gem do
pra zo pres cri ci o nal das fé ri as, de for ma a man ter de 
ma ne i ra mais efi caz as duas al ter na ti vas da das ao
em pre ga do, já pre vis tas na Con so li da ção das Leis
do Tra ba lho: o di re i to de ple i te ar a con ces são das
fé ri as para se rem go za das ou sua con ver são em
pa ga men to. Na pri me i ra hi pó te se, a re gra da con ta-
gem do pra zo pres cri ci o nal con ti nua a ser aque la
do tér mi no do res pec ti vo pe río do con ces si vo das
fé ri as, que cons ti tu ía a re gra úni ca exis ten te, en-
quan to que, se con ver ti da em res sar ci men to, o pra -

zo da pres cri ção co me ça ra a cor rer da ces sa ção do
con tra to de tra ba lho.

E as sim se pro ce de por que a in ten ção do Le gis-
la dor Cons ti tu in te, ao eri gir à ma té ria cons ti tu ci o nal o
di re i to às fé ri as anu a is de trin ta dias, foi jus ta men te
ten tar pro te ger o tra ba lha dor dos abu sos co me ti dos
pe los maus em pre ga do res.

Entre tan to, mu i to em bo ra o di re i to às fé ri as seja
as se gu ra do a ní vel cons ti tu ci o nal como um di re i to so -
ci al, a re a li da de tem de mons tra do si tu a ções nas qua -
is os tra ba lha do res re cla mam na Jus ti ça o pa ga men to
de fé ri as re la ti vas ao pe río do de vi gên cia do seu con -
tra to de tra ba lho, que não fo ram go za das ou re mu ne-
ra das por que sim ples men te o em pre ga dor se ne gou
a con ce dê-las nas épo cas de vi das.

Ade ma is, é ver da de que a gran de ma i o ria dos
cré di tos tra ba lhis tas que po dem ser ne ga dos aos tra -
ba lha do res são ad vin dos quan do da res ci são do con -
tra to de tra ba lho, mes mo por que, nes sa oca sião, é
que se irá cons ti tu ir as re pa ra ções eco nô mi cas - por
exem plo avi so pré vio, sa ques de FGTS, in de ni za ção
de 40% do de pó si to de FGTS, etc. – ou o pa ga men to
de ver bas tra ba lhis tas re ma nes cen tes - sal do de sa lá-
rio, fé ri as ven ci das e pro por ci o na is, 13º sa lá rio pro-
por ci o nal etc.

To da via, não se pode es que cer que os cré di tos
tra ba lhis tas que sur gem na vi gên cia do con tra to de
tra ba lho tam bém po dem ser vi o la dos. Nes te caso,
pelo dis pos to no ar ti go cons ti tu ci o nal nº 7º, in ci so
XXIX, pode o em pre ga do, sob pena de in ci dir a pres -
cri ção, re cla mar qual quer cré di to tra ba lhis ta du ran te
cin co anos, e mes mo as sim, des de que se res pe i te o
li mi te de até dois anos quan do res cin di do o con tra to
de tra ba lho.

Des ta for ma, a ri gor, os di re i tos tra ba lhis tas que
po dem ser efe ti va men te pres cri tos vão ser jus ta men-
te aque les que nas cem er rit nen te men te do de cur so
tem po ral do con tra to de tra ba lho e não o da sua res ci-
são.Des ses, é cla ro que o des res pe i to mais pre ju di ci-
al ao tra ba lha dor é a não con ces são das fé ri as - des -
de que se ex clua o não pa ga men to de sa lá rio - pois
não é pla u sí vel acre di tar que um em pre ga do tra ba lhe
por mais de doze me ses sem ter per ce bi do sa lá rio,
con tu do, e pos sí vel sim que ele se sub me ta a não go -
zar fé ri as por pres são do em pre ga dor.

O em pre ga do pode até não ter re ce bi do um sa -
lá rio dig no mes mo ser lu di bri a do com a cri a ção de fal -
sas dí vi das para a con fi gu ra ção do tra ba lho es cra vo,
ou ain da, não re ce ber o pa ga men to dos adi ci o na is e
do 13º sa lá rio, por exem plo. Ocor re que, nes sas hi pó-
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te ses (sa lá rio, adi ci o na is, 13º sa lá rio) é di fí cil a in ci-
dên cia da pres cri ção, seja por que, como exem pli fi ca-
do, a re ten ção de sa lá rio ou im po si ção de tra ba lho es -
cra vo con fi gu ram ações cri mi no sas; os adi ci o na is de
pe ri cu lo si da de ou in sa lu bri da de são res tri tas a al gu-
mas pro fis sões, es ta be le ci das pelo Mi nis té rio do Tra -
ba lho e fla gran te men te fis ca li za das pe las De le ga ci as
do Tra ba lho, ou mes mo por que, no caso es pe cí fi co do 
13º sa lá rio, se o em pre ga do não é cons ci en te des se
seu di re i to em vir tu de do des co nhe ci men to da le gis la-
ção pro te to ra, ele é “no ti ci a do” pe las pro pa gan das
na ta li nas do co mér cio e, ver da de i ra men te, “in flu en ci-
a do” pelo se tor pa tro nal, uma vez que o con su mo in -
te res sa ao co mér cio, a in dús tria, ao ban co, ao pres ta-
dor de ser vi ço etc. Por tan to, as fé ri as, pe las suas ca -
rac te rís ti cas con jun tu ra is me re cem uma pro te ção es -
pe ci al.

Assim, o art. 149 da CLT fez cons tar ex pres sa-
men te que o “di re i to de re cla mar a con ces são das fé -
ri as ou o pa ga men to da res pec ti va re mu ne ra ção é
con ta da do tér mi no do pra zo men ci o na do no art. 134
ou, se for o caso, da ces sa ção do con tra to de tra ba-
lho”, dis ci pli na men to que tem con tri bu í do para co lo-
car em po si ção mu i to cô mo da os maus em pre ga do-
res, que aca bam por be ne fi ci ar-se do qüin qüê nio
pres cri ci o nal a que alu de a men ci o na da ali nea a do
in ci so XXIX, do art. 7º da CF/88.

Entre tan to, em vis ta do fun da men to es sen ci al
da le gis la ção tra ba lhis ta ser a pro te ção a par te hi pos-
su fi ci en te, vi san do jus ta men te o equi lí brio con tra tu al
en tre em pre ga do e em pre ga dor, en ten do não ser
esta a me lhor tu te la à clas se tra ba lha do ra, na exa ta
me di da em que como a con ces são de fé ri as é ato ex -
clu si vo do em pre ga dor, con for me dis pos to no art. 134 
e 136 da CLT, so men te po de ri am ter o pra zo pres cri ci-
o nal con ta dos após a res ci são do con tra to de tra ba-
lho, dado o fato, mais do que no tó rio, de que ne nhum
tra ba lha dor em sã cons ciên cia re cla ma ju di ci al men te
do em pre ga dor en quan to pen den te o vín cu lo de em -
pre go.

Cum pre es cla re cer, que a pre sen te pro pos ta co -
a du na-se per fe i ta men te com o já re fe ri do art. 7º, in ci-
so XXIX da CF/88, uma vez que tão-so men te res-
guar da o di re i to de fé ri as do tra ba lha dor que lhe foi
cer ce a do na vi gên cia do vín cu lo em pre ga tí cio, ra zão
pela qual a con ta gem do pra zo pres cri ci o nal, para a
hi pó te se, deve ini ci ar-se so men te após a res ci são
con tra tu al, con cre ti zan do a pro te ção es pe ci al das fé -
ri as, pois é con se qüên cia ló gi ca que o pra zo para o

em pre ga do re cla mar a con ces são das fé ri as (e não o
seu pa ga men to), hi pó te se ex tre ma men te re mo ta,
con ti nua a ser o pri me i ro em que a par te po de ria exi -
gir seu di re i to e per ma ne ceu omis sa.

A re gra ju rí di ca ge ral é que toda e qual quer
pres cri ção ini cia sua con ta gem no mo men to em que o 
in di ví duo toma co nhe ci men to do ato ile gal, ou seja,
do dia cer to em que se po de ria exi gir o seu di re i to,
mas este foi vi o la do. Con tu do, a le gis la ção es pe ci al
tra ba lhis ta já cri ou al gu mas ex ce ções a essa re gra,
como foi o caso da Lei nº 9.658/98 que, re pe tin do li te-
ral men te o mul ti ci ta do art. 7º, in ci so XXIX da CF/88,
dis pôs, to da via, que o pra zo pres cri ci o nal “não se
apli ca às ações que te nham por ob je to ano ta ções
para fins de pro va jun to à Pre vi dên cia So ci al”.

Ou tro exem plo fla gran te de re gu la men ta ção da
con ta gem do pra zo pres cri ci o nal é o art. 440 da CLT,
dis po si ti vo ori gi ná rio do De cre to-Lei nº 5.452/43, re-
cep ci o na do por to das as Cons ti tu i ções que se se gui-
ram (1946, 1967, 1969) e mes mo pela atu al Car ta
Mag na, na qual dis põe que “con tra o me nor de 18
anos não cor re ne nhum pra zo de pres cri ção”.

Por tan to, a ma té ria ven ti la da no pre sen te Pro je-
to não é nova, mes mo por que a Cons ti tu i ção Fe de ral,
além de ado tar o prin cí pio da pro te ção mí ni ma aos di -
re i tos tra ba lhis tas e da apli ca ção da nor ma mais fa vo-
rá vel, ape nas al te rou os pra zos da pres cri ção tem po-
ral (art. 7º, XXIX), nada dis pon do so bre o pre ci so mo -
men to de sua con ta gem, con se quen te men te, tam-
bém não tra tou das cir cuns tân ci as que im pe dem o ini -
ci ar do pra zo pres cri ci o nal.

Sa li en to com ên fa se que o pro je to de lei em
apre ço fun da-se in te gral men te com a fi lo so fia pri mor-
di al da le gis la ção tra ba lhis ta de tu te la ao tra ba lha dor,
pois não é mo ral nem ju ri di ca men te le gí ti mo se apli -
car in dis cri mi na da men te o ins ti tu to da pres cri ção na
se a ra tra ba lhis ta, na exa ta ra zão que tal ins ti tu to é
emi nen te men te tí pi co do di re i to co mum, que dis ci pli-
na in te res ses par ti cu la res, en quan to que na le gis la-
ção tra ba lhis ta o in te res se não é ape nas do tra ba lha-
dor, mas tam bém do Esta do. Ora, se na se a ra pri va-
tis ta do di re i to (le gis la ção ci vil e co mer ci al) exis tem
ca sos, que por ques tão de or dem pú bli ca, exi gem a
in ter rup ção ou sus pen são da pres cri ção, é cla ri vi den-
te a sua in clu são e apli ca bi li da de na le gis la ção tra ba-
lhis ta.

Ofe re ço, as sim, à dou ta con si de ra ção de meus
ilus tres pa res, este pro je to de lei, cons ci en te de que
lhe da rão, com o cos tu me i ro es pí ri to pú bli co e am pla
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vi são dos pro ble mas na ci o na is, a aco lhi da que me re-
ce, den tro dos ob je ti vos que nor te a ram sua for mu la-
ção, em um mo men to de ple na ofen sa aos di re i tos tra -
ba lhis tas.

Sala das Ses sões,  20 de maio de 2003. – Se na-
dor Anto nio Car los Va la da res, PSB – SE

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 7º São di re i tos dos tra ba lha do res ur ba nos e

ru ra is, além de ou tros que vi sem à me lho ria de sua
con di ção so ci al:

XXIX – ação, quan to a cré di tos re sul tan tes das
re la ções de tra ba lho, com pra zo pres cri ci o nal de: cin -
co anos para os tra ba lha do res ur ba nos e ru ra is, até o
li mi te de dois anos após a ex tin ção do con tra to de tra -
ba lho.
....................................................................................

Con so li da ção das Leis do Tra ba lho:

....................................................................................
Art. 134. As fé ri as se rão con ce di das por ato do

em pre ga dor, em um só pe río do, nos 12 (doze) me ses
sub se qüen tes à data em que o em pre ga do ti ver ad -
qui ri do o di re i to.
....................................................................................

Art. 149. A pres cri ção do di re i to de re cla mar a
con ces são das fé ri as ou o pa ga men to da res pe ti va
re mu ne ra ção é con ta da do tér mi no do pra zo men ci o-
na do no art. 134 ou, se for o caso, da ces sa ção do
con tra to de tra ba lho.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (João Alber to Sou za) – O
pro je to lido será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são
com pe ten te.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 360, DE 2003

Re quer ao Exmo Sr. Mi nis tro do Pla -
ne ja men to, Ges tão e Orça men to, in for ma-
ções so bre li be ra ção de ver bas or ça men-
tá ri as para obras de in fra-es tru tu ra.

Re que i ro, nos ter mos do art. nos ter mos do art.
216, I, do Re gi men to Inter no, com bi na do com o art.
50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, que a Me sa so li ci te
ao Exmo Se nhor Mi nis tro Do Pla ne ja men to, Orça-
men to e Ges tão, in for ma ções por es cri to acer ca do
mon tan te de re cur sos, até esta data, li be ra dos do vi -
gen te Orça men to da União e des ti na das a obras de
in fra-es tru tu ra no País, in clu in do, além de ou tras, as
alu si vas a con ser va ção de ro do vi as.

Jus ti fi ca ção

Por fal ta de con ser va ção, o es ta do de tra fe ga bi-
li da de das ro do vi as fe de ra is pi o rou sen si vel men te
nos úl ti mos me ses. As que i xas de quem quer que se
ar ris que a vi a jar de car ro pe las nos sas es tra das, em
qual quer re gião, avo lu mam-se, mas, não obs tan te,
não há in for ma ções so bre ações ofi ci a is para o re pa-
ro des sas ro do vi as.

A pró pria BR-153, con si de ra da a es pi nha dor sal
do sis te ma de ro do vi as do País, está em pre cá ri as
con di ções. No Sul do País, essa ro do via, que sem pre
apre sen ta va boas con di ções de trá fe go, ago ra equi -
pa ra-se às de ma is, sem que se vis lum brem si na is de
pro vi dên ci as para re cu pe ra ção.

Assim, o pre sen te re que ri men to ob je ti va exa ta-
men te a ob ter in for mes di re tos, do Go ver no Fe de ral,
quan to a ver bas para obras de in fra-es tru tu ra.

Sala das Ses sões, 20 de maio de 2003. _ Se na-
dor Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (João Alber to Sou za) – O
re que ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci-
são.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

É lido o se guin te:

OFÍ CIO Nº 129/03-GL/PSDB

Bra sí lia, 20 de maio de 2003

Se nhor Pre si den te,

Cum pri men tan do V. Exª, te nho a hon ra de in di-
car o Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, 1º Vice-Lí der,
em subs ti tu i ção ao Se na dor Ro me ro Jucá.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. – Se na dor Arthur Vir -
gí lio, Lí der do PSDB.
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O SR. PRESIDENTE (João Alber to Sou za) – O
ofí cio lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (João Alber to Sou za) –
Pas sa-se à 

ORDEM DO DIA

Item 1:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 9, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 94, de 2002)

Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos
do § 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 9, de 2003, que re a bre o pra zo para que 
os Mu ni cí pi os que re fi nan ci a ram suas dí vi das jun to à
União pos sam con tra tar em prés ti mos ou fi nan ci a-
men tos, dá nova re da ção à Lei n° 8.989, de 24 de fe -
ve re i ro de 1995, e dá ou tras pro vi dên ci as, pro ve ni en-
te da Me di da Pro vi só ria nº 94, de 2002, ten do

Pa re ce res pro fe ri dos no Ple ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta,
Re la tor: De pu ta do Edu ar do Go mes (PSDB-TO), 1º
pro nun ci a men to: pre li mi nar men te pelo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia, pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria; e,
quan to ao mé ri to, fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria, nos
ter mos de Pro je to de Lei de Con ver são que ofe re ce, e 
pela re je i ção da Emen da nº 1, apre sen ta da pe ran te
aque la Co mis são; 2º pro nun ci a men to: re i te ran do a
apro va ção do Pro je to de Lei de Con ver são, com al te-
ra ções que pro mo ve.

Até o pre sen te mo men to, a Pre si dên cia não re -
ce beu in for ma ção das Li de ran ças no sen ti do de um
acor do para apro va ção da ma té ria cons tan te da pa u-
ta da Ordem do Dia de hoje.

O Pro je to de Lei de Con ver são nº 9, de 2003,
fica com sua apre ci a ção so bres ta da em vir tu de da fal -
ta de acor do das Li de ran ças.

O SR. PRESIDENTE (João Alber to Sou za) –
Vol ta-se à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor da Ba hia Anto -
nio Car los Ma ga lhães, por 50 mi nu tos.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, sabe o apre ço, o res pe i to e
até a gra ti dão que te nho por V. Exª e tam bém a es ti ma
fra ter na pelo Dr. Car re i ro.

O SR. PRESIDENTE (João Alber to Sou za) – É
re cí pro co, Se na dor.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA)  Entre tan to, pen so que o Se na dor Osmar Dias

tem ab so lu ta ra zão quan do fala so bre o pro ble ma do
tem po, até por que, to dos os dias, a Ordem do Dia
está a co me çar a esta hora, qua se cin co ho ras da tar -
de, quan do de ve ria co me çar às qua tro ho ras no má xi-
mo ou, às ve zes, até às três e meia, por que o tem po
des ti na do ao Expe di en te é de uma hora.

Com o Pre si den te Sar ney na ou tra vez e co mi go
tam bém na Pre si dên cia, isso acon te cia. Des sa ma ne-
i ra, o Dr. Car re i ro, meu fra ter nal ami go, está ex tre ma-
men te li be ral em re la ção a aju dar o Pre si den te no
cum pri men to des sa de li be ra ção do Ple ná rio. Isso faz
com que, às ve zes, as ses sões per cam o seu in te res-
se e os de ba tes do Se na do, que são tão im por tan tes,
aca bem fi can do aquém da ou tra Casa do Con gres so.

V. Exª, que é um ho mem com pe ten te e di nâ mi-
co, pode dar a sua con tri bu i ção. Fa la re mos tam bém
com nos so Pre si den te, Se na dor José Sar ney – que é
um gran de Pre si den te – para que es sas co i sas não
ve nham a se re pe tir, pre ju di can do a mu i tos que que -
rem fa lar e não po dem, en quan to ou tros, usan do ar ti-
fí ci os re gi men ta is e anti-re gi men ta is, fa lam seis, oito,
dez ve zes. Men ci o no isso como in tro du ção para di zer
a V. Exª que urge uma pro vi dên cia nes se sen ti do. Mas 
V. Exª não tem ne nhu ma res pon sa bi li da de so bre isso.
Ao con trá rio, V. Exª hoje é tal vez ví ti ma de seus an te-
ces so res.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, há pou -
cos dias, nos so Lí der nes ta Casa, Se na dor José Agri -
pi no, afir ma va que per ten ce mos a um Par ti do que faz
po lí ti ca de res pon sa bi li da de e co e rên cia. Pois é essa
co e rên cia, res sal ta da por S. Exª, que me vem à lem -
bran ça quan do me en con tro nes ta tri bu na para fa lar
de um tema ao qual sem pre de di quei pri o ri da de.

Re fi ro-me à de fe sa do Orça men to im po si ti vo,
que acho a co i sa mais im por tan te no País para re a li-
zar mos, ain da nes ta le gis la tu ra, ou me lhor, ain da
nes ta ses são le gis la ti va.

Sem pre ad vo guei por um Orça men to Ge ral da
União cuja exe cu ção seja co e ren te com o que foi
apre sen ta do ao Con gres so Na ci o nal e, de po is de am -
pla men te dis cu ti do e apro va do pelo Po der Le gis la ti vo,
san ci o na do pelo Pre si den te da Re pú bli ca.

Já não é de ago ra a mi nha luta, que con tou com
o apo io, in clu si ve, de fi gu ras emi nen tes do Go ver no
pas sa do. Infe liz men te, na que la opor tu ni da de, nada
ocor reu. Re cor do-me de que ti ve mos, in clu si ve, o
apo io do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e prin ci pal-
men te do Mi nis tro Mar tus Ta va res, que acre di ta va ser
in dis pen sá vel que isso vi es se a ocor rer para evi tar
uma sé rie de ab sur dos que exis ti am em fun ção do
Orça men to.
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Em 2001, ao de i xar a Pre si dên cia do Se na do,
des ta mes ma tri bu na, vol tei a de fen der a tese. Há
anos, o prin ci pal ar gu men to con trá rio a essa ca u sa
era o de que so men te numa eco no mia es tá vel se ria
pos sí vel a im plan ta ção de um or ça men to im po si ti vo.
Ou tra ra zão apre sen ta da como en tra ve se ria uma
ale ga da im pos si bi li da de po lí ti ca re sul tan te da cor re-
la ção de for ças à épo ca.

Embo ra dis cor dan do de am bos, re co nhe ço que
es ses ar gu men tos co la bo ra ram para que o as sun to
fos se sem pre adi a do. Na ver da de, cre io que o or ça-
men to im po si ti vo é fa tor de es ta bi li da de, uma vez que
há ga ran tia ou ao me nos pos si bi li da de de exe cu tar o
que foi pla ne ja do.

Pois bem, ago ra a eco no mia, di zem to dos, ten -
de a es ta bi li zar-se. A ale ga da ins ta bi li da de po lí ti ca,
que ro acre di tar, ce deu à co in ci dên cia de pen sa men to
so bre o as sun to. Há for te sen ti men to no âm bi to do
Con gres so Na ci o nal so bre a ne ces si da de de se pro -
ce der às ne ces sá ri as al te ra ções nas re gras que en-
vol vem o tra ta men to da ma té ria or ça men tá ria.

Ou tro fa tor po si ti vo para a mu dan ça re si de no
fato de que mu i tos dos Par la men ta res que, an tes na
Opo si ção, de fen di am, com re co nhe ci da com pe tên cia
e co nhe ci men to de ca u sa, um or ça men to im pe ra ti vo,
atu al men te es tão à fren te de suas ban ca das de sus -
ten ta ção ao Go ver no. Por tan to, nada mais deve ha ver
que leve ao adi a men to de me di da tão sa lu tar.

Res pe i ta dos es pe ci a lis tas da ma té ria or ça men-
tá ria já vêm en ri que cen do essa dis cus são. Cito, por
exem plo, um De pu ta do que sem pre teve um des ta que
no Orça men to por sua cor re ção e se ri e da de, o De pu-
ta do Sér gio Mi ran da. Com S. Exª com par ti lho a es pe-
ran ça de que o Con gres so Na ci o nal, re no van do o de -
ba te so bre o or ça men to im po si ti vo, ga nhe for ça e tra -
ga re sul ta dos con cre tos.

Sr. Pre si den te, o Orça men to deve ser o es pe lho
da ad mi nis tra ção e, como tal, deve ser cum pri do sem
fa vo re ci men tos. Um Orça men to me ra men te au to ri za-
ti vo pode re dun dar em dis tor ções e, em al gu mas ve -
zes, até mes mo em ab sur dos. Pode le var, in clu si ve, à
pra ti ca exa ge ra da do con tin gen ci a men to e de li be ra-
ção mu i tas ve zes fru to de ne go ci a ções que são dis -
tan tes do in te res se pú bli co. O com ba te à cor rup ção
pas sa, ne ces sa ri a men te, pelo fim do or ça men to au to-
ri za ti vo, em que o mau ges tor da ca u sa pú bli ca en-
con tra ter re no fér til para todo tipo de ir re gu la ri da de.

Nin guém des co nhe ce os pro ble mas po lí ti cos
que pas sam pelo Orça men to, des de a sua fe i tu ra até
a sua exe cu ção – por cor rup ção ou por in te res se po lí-
ti co puro.

Alguns se uti li zam prin ci pal men te do pe río do
com pre en di do – os De pu ta dos e Se na do res sa bem
bem dis so – en tre meia-no i te e seis ho ras da ma nhã
para in se rir, no tex to da lei, ver bas de seu in te res se.

Enquan to aque les que se pro põem a uma fis ca-
li za ção acu ra da se re ti ram à meia-no i te, para des fru-
tar do me re ci do re pou so do tra ba lho diá rio das duas
Ca sas do Con gres so, es sas al te ra ções es tão ocor-
ren do.

Não de fen do um Orça men to que não pos sa
ser mo di fi ca do e que se tor ne uma ca mi sa-de-for ça
para a Admi nis tra ção Pú bli ca. De fen do, sim, um
Orça men to que seja cum pri do, com a par ti ci pa ção
di re ta do Le gis la ti vo. A von ta de do le gis la dor tem de 
ser res pe i ta da.

A Co mis são Mis ta de Orça men tos deve acom -
pa nhar de per to a exe cu ção or ça men tá ria, in clu si ve
nos pró pri os lo ca is onde es te jam sen do apli ca dos
gran des re cur sos, como ocor ria quan do ini ci ei a mi -
nha vida pú bli ca, no Pa lá cio Ti ra den tes e mes mo em
Bra sí lia.

A Admi nis tra ção Pú bli ca deve exe cu tar o Orça -
men to da for ma como ela pró pria se pro pôs a fa zer,
res pe i ta das as mo di fi ca ções es ta be le ci das por quem
de tém cons ti tu ci o nal men te essa com pe tên cia, que é
o Con gres so Na ci o nal. Se sur gem ra zões que im pe-
dem o cum pri men to do que foi pla ne ja do, que fa ça-
mos jun tos – o Po der Exe cu ti vo e o Con gres so Na ci o-
nal – os acer tos in dis pen sá ve is.

A re ce i ta deve ser es ti ma da pelo Po der Exe cu ti-
vo. Entre tan to, em caso de su pe rá vit, o Po der Exe cu ti-
vo e o Con gres so Na ci o nal, por in ter mé dio de sua Co -
mis são de Orça men to, sa be rão, com es pí ri to pú bli co,
di re ci o nar a me lhor ma ne i ra pos sí vel das do ta ções
su pe ra vi tá ri as. Tam bém em caso de dé fi cit da ar re ca-
da ção, o Po der Exe cu ti vo e o Con gres so Na ci o nal
têm de, jun tos, en con trar o ca mi nho para que o Orça -
men to seja re vis to de ma ne i ra a tor nar even tu a is cor -
tes me nos pre ju di ci a is ao de sen vol vi men to na ci o nal.

Por tan to – in sis to –, os acer tos que se fi ze rem
ne ces sá ri os de vem ser fe i tos em sin to nia pelo Po der
Exe cu ti vo e pelo Po der Le gis la ti vo.

To dos sa be mos que o Orça men to apro va do não 
está imu ne a mu dan ças. Tam pou co, como lem bra va
um edi to ri a lis ta so bre o as sun to, a sua ela bo ra ção
não se pode dar com pre ci são car te si a na e ri gor ci en-
tí fi co. Imper fe i ções tam bém po dem per ma ne cer. Mu i-
tas ve zes, são iden ti fi ca das so men te mais adi an te por 
oca sião da sua exe cu ção. Não se pode, por tan to, exi -
gir que o Orça men to seja im pos to ao Po der Exe cu ti vo
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para exe cu ção, sem que esse te nha dis po ni bi li da de
de ajus tá-lo a si tu a ções im pre vis tas ou con jun tu ra is.

Pen so mais: como sa be mos que a pro pos ta or -
ça men tá ria deve ser apre sen ta da com an te ce dên cia
em re la ção à exe cu ção, o Con gres so Na ci o nal deve
ter o tem po ne ces sá rio para o seu es tu do, pois a peça 
não pode che gar à apre ci a ção do Po der Le gis la ti vo
em fins de agos to, uma vez que o pro ces so de vo ta-
ção de ve rá ser con clu í do no má xi mo até 15 de de-
zem bro. Caso con trá rio, não se fará o es tu do de vi do e
o exa me como deve ser fe i to. Ou de fi ni mos pra zo ade -
qua do para a che ga da da peça or ça men tá ria ao Con -
gres so Na ci o nal e ga ran ti re mos o seu cum pri men to,
ou va mos fa zer es tu dos apres sa dos e que não de vem
vin gar. O Orça men to pode ain da ser vo ta do no ano
em que já de ve ria es tar em vi gor, sen do exe cu ta do, o
que tem sido co mum, pois, em mu i tos anos, o Orça -
men to não fica pron to em de zem bro, in va din do, às ve -
zes, mar ço e maio.

Urge, por tan to, mo di fi car essa sis te má ti ca. Re -
co nhe ço que fica di fí cil pen sar na re a li za ção des sas
mo di fi ca ções no ano de 2003 para ado ção no exer cí-
cio de 2004. Mas é in dis pen sá vel que, ano que vem,
as al te ra ções se jam fe i tas. Assim, em 2005, já te ría-
mos um Orça men to im po si ti vo.

Pa í ses como os Esta dos Uni dos, cujo sis te ma
de Go ver no tam bém é pre si den ci a lis ta, ado ta o sis te-
ma de or ça men to im po si ti vo. Lá, o Po der Exe cu ti vo,
se pre ten de de i xar de exe cu tar uma pro gra ma ção ou
de fi nir a sua exe cu ção, sub me te essa de ci são às
duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal.

Alguns te mem essa sis te má ti ca, por en ten de-
rem que a di nâ mi ca da ad mi nis tra ção não pode es tar
su je i ta à tra mi ta ção mu i tas ve zes len ta de ma té ria le -
gis la ti va.

Um cor te nas pro por ções em que o Go ver no Fe -
de ral foi obri ga do a pro mo ver no Orça men to des te
ano, e que trou xe re fle xos aos três Po de res da União,
é um bom exem plo que se pode apon tar de ne ga ti vo
para a vida po lí ti ca e ad mi nis tra ti va do País.

Em um re gi me de or ça men to im po si ti vo, a prin -
ci pal ra zão apon ta da para o con tin gen ci a men to que
se fez, e que foi a ine xis tên cia de pre vi são se gu ra de
ar re ca da ção, cer ta men te se ria aco lhi da pelo Con-
gres so Na ci o nal.

Assim, a me di da se ria to ma da em pro por ções
di fe ren tes, mas com a chan ce la le gi ti ma do ra do Con -
gres so Na ci o nal.

Estou con ven ci do de que a dis cus são de um or -
ça men to im po si ti vo trans cen de a ques tões de or dem
par ti dá ria ou ide o ló gi ca. Assim como, por exem plo, a

luta con tra a po bre za e por um sa lá rio dig no para os
tra ba lha do res, me tas que fi gu ram no ideá rio de to dos
os par ti dos po lí ti cos e no co ra ção e na men te de qual -
quer ho mem pú bli co do País.

Cabe-nos, como par la men ta res, iden ti fi car onde 
há con ver gên cia en tre as di ver sas cor ren tes e pro por
ob je ti va men te as mu dan ças que são ne ces sá ri as.

E há mu i to que fa zer.
O Po der Exe cu ti vo não pode, por de cre to, es co-

lher pro je tos e ati vi da des da lei or ça men tá ria e não
exe cu tá-los, ain da que haja re ce i ta para tan to. Se gun-
do as re gras atu a is, qual quer Go ver no sem pre irá pro -
ce der des ta for ma:

– con tin gen ci a rá as des pe sas dis cri ci o ná ri as
con for me lhe aprou ver;

– re di re ci o na rá re cur sos se gun do seus pró pri os
cri té ri os, in te res ses po lí ti cos;

– acres cen ta rá no vas ações, se gun do pri o ri da-
des que po de rão ser so men te suas e não da Na ção.

Por isso, te re mos, sem pre, um or ça men to pa ra-
le lo que irá se so bre por ao ofi ci al. E se gui re mos afir -
man do que o Orça men to-Ge ral da União é uma ver -
da de i ra peça de fic ção – uma ex pres são que, de tão
re pe ti da, já se des gas tou de ma si a da men te.

O Po der Le gis la ti vo, na dis cus são do Orça men-
to, deve evi tar que se jam des per di ça dos es for ços e
re cur sos, ao se per mi tir al te rar pro pos tas es tru tu ra is,
trans for man do-as em ações pon tu a is, ain da que pre -
vis tas re gi men tal men te.

É re co nhe ci da a im por tân cia des se tipo de
emen da, que per mi te ao par la men tar atu ar de for ma
qua se di re ta no aten di men to de ne ces si da des do seu
Esta do. Nin guém é con tra isso, mas deve ha ver um
cri té rio para as emen das, a fim de que elas não vi sem
ex clu si va men te in te res ses po lí ti cos ou algo pior, que
é o mau in te res se po lí ti co.

Não de fen do, por tan to, que seja li mi ta da, ain da
mais, a com pe tên cia do par la men tar em pro por
emen das des sa na tu re za. O de sa fio, as sim, é com-
par ti lhar essa atu a ção do par la men tar – le gí ti ma, le -
gal – com um or ça men to em que a pri o ri da de na alo -
ca ção de re cur sos seja dada, de fato, aos gran des
pro je tos na ci o na is.

Estou cer to de que, se con se guir mos com pa ti bi-
li zar es ses in te res ses, es ta re mos tra zen do con sis tên-
cia e le gi ti mi da de à dis cus são e às de ci sões que fo -
rem to ma das no âm bi to do Le gis la ti vo.

O Sr. Efra im Mo ra is (PFL – PB) – V. Exª me per-
mi te um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Pois não, Exce lên cia.
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O Sr. Efra im Mo ra is (PFL – PB) – Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, esta Casa e este Ple ná rio
já sen ti am fal ta de V. Exª na tri bu na, por que sem pre
que a ocu pa traz ma té ri as de in te res se não só para
va lo ri zar cada vez mais o Po der Le gis la ti vo, como
tam bém para de fen dê-lo; e, nes ta tar de, V. Exª traz o
or ça men to im po si ti vo. V. Exª tem ra zão ao afir mar que 
esse or ça men to é uma peça de fic ção, pois exis tem
dois mo men tos e, ne les, des co nhe ce mos o que acon -
te ce: o pri me i ro mo men to, que con si de ro mais com -
pli ca do, é quan do o Go ver no está cri an do o or ça men-
to, ca rim ban do ver bas no Exe cu ti vo, mu i tas ve zes
sem o co nhe ci men to dos go ver na do res, sem a po si-
ção de cada uma das re giões des te País. O se gun do
mo men to ocor re quan do da dis cus são no Con gres so
Na ci o nal. Aqui, re ce be mos o or ça men to; tra ba lha mos
e apre sen ta mos nos sas emen das – que seja cor ri gi-
da a for ma como são ela bo ra das. Apre sen ta mos as
emen das em de fe sa do nos so Esta do e das nos sas
re giões. Mas V. Exª fa lou so bre as fa mo sas ma dru ga-
das. Mu i tas ve zes, os par la men ta res par ti ci pam dos
de ba tes até de ma dru ga da para apro va rem emen das
de in te res se dos seus Esta dos, das suas re giões ou
até dos seus mu ni cí pi os. O in te res san te é que, após
essa luta e de po is que se ven ce a pro va, ocor rem,
mu i tas ve zes, acor dos em ple ná rio. V. Exª sabe que
nos úl ti mos Orça men tos apro va dos no Con gres so
Na ci o nal hou ve acor do de Li de ran ça. Vota-se no úl ti-
mo dia, no úl ti mo mo men to, na ma dru ga da, para que
haja en ten di men tos e acor dos en tre as Li de ran ças.
Mes mo as sim, o Go ver no ain da usa esta pa la vra que
o Mi nis tro Ciro Go mes pro fe riu com mu i ta for ça: con -
tin gen ci a men to. Isso é um des res pe i to ao Po der Le -
gis la ti vo! Mas a cul pa é nos sa. Por isso, de ve mos cor -
ri gir essa ques tão de con tin gen ci a men to. V. Exª tem
toda a ra zão ao di zer que pode ha ver con tin gen ci a-
men to. Por isso apre sen tei uma emen da à Cons ti tu i-
ção que pre vê essa si tu a ção. O Go ver no fará o con tin-
gen ci a men to, que de ve rá ser apro va do pelo Con gres-
so Na ci o nal. Já que apro va mos a peça or ça men tá ria,
pre ci sa mos tam bém apro var o con tin gen ci a men to. O
Go ver no tem suas ra zões, mas tem a obri ga ção de
ex pli cá-las. Como foi fe i to Ago ra, sem ne nhum cri té-
rio, pre ju di cou de ter mi na das áre as, e ago ra vem o
Go ver no di zer que o con tin gen ci a men to pode ser li -
be ra do. Está aqui no jor nal O Glo bo: “Go ver no diz
que po de rá li be rar ver bas blo que a das “se ar re ca da-
ção me lho rar”. Ora, sa be mos que há uma ma té ria
tran can do a pa u ta, Sr. Pre si den te: a Me di da Pro vi só-

ria nº 107, nada mais nada me nos que a co bran ça de
mais im pos tos, ou seja, o Re fis. O Go ver no afir ma
que pa ga rá as emen das par la men ta res com a ar re ca-
da ção do Re fis. Se me per mi tem a pa la vra for te, isso
é chan ta gem! É para que a base do Go ver no apro ve o 
au men to de im pos tos, Se na dor Tas so Je re is sa ti, para 
que te nha mos di re i to às emen das. É um ver da de i ro
jogo! Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, V. Exª traz
um as sun to que não pode pa rar no seu pro nun ci a-
men to; ele tem que ser dis cu ti do pelo Go ver no, pe las
Opo si ções e pe las duas Ca sas des te Con gres so Na -
ci o nal. Pa ra béns! V. Exª vol ta, e com o mes mo es ti lo:
com mu i ta com pe tên cia, com mu i ta for ça, tra zen do
um as sun to que me re ce, aci ma de tudo, o in te res se
da so ci e da de bra si le i ra.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHAES (PFL
– BA) – V. Exª me hon ra mu i to com seu apar te, so bre-
tu do por co nhe cer sua atu a ção na Câ ma ra dos De pu-
ta dos e nes te Se na do Fe de ral. V. Exª tem de mons tra-
do mu i ta de ter mi na ção e com pe tên cia no exa me de
to das as ma té ri as, além de uma pre sen ça per ma nen-
te nes te ple ná rio, o que faz com que to dos nós te nha-
mos res pe i to pela sua atu a ção e li de ran ça.

O Sr. Ro dolp ho Tou ri nho (PFL – BA) – V. Exª
me con ce de um apar te?

O SR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
(PFL– BA) – Con ce do, com pra zer, o apar te a V. Exª.

O Sr. Ro dolp ho Tou ri nho (PFL – BA) – É mu i to
bom vê-lo na tri bu na, Se na dor, de fen den do um pro je-
to tão im por tan te quan to esse do Orça men to im po si ti-
vo. Qu an do in gres sei na vida pú bli ca, fui ser seu Se -
cre tá rio de Fa zen da. O gran de cho que que tive, vin do
da ini ci a ti va pri va da, foi exa ta men te tra tar de or ça-
men to, que não era im po si ti vo, mas que V. Exa aca -
bou dan do um tra to im po si ti vo; quer di zer, ele não era
im po si ti vo, mas era cum pri do. Essa é uma gran de di -
fe ren ça. Não te nho a me nor dú vi da de que, para
quem ar re ca da, que é uma vi são di fe ren te dos que
es tão aqui, tam bém é mu i to im por tan te que esse or -
ça men to seja im po si ti vo, por que dá um ou tro tipo de
res pon sa bi li da de para quem está do ou tro lado ar re-
ca dan do. No meu caso, eu era o Se cre tá rio da Fa zen-
da aqui, o pró prio Mi nis tro da Fa zen da. Então, acho
ex tre ma men te im por tan te tam bém por esse as pec to.
Ago ra, mais do que isso tudo, pen so que é im por tan te
a de fe sa do Po der Le gis la ti vo, do Se na do Fe de ral e
da Câ ma ra dos De pu ta dos. So bre tu do no as pec to da
cor rup ção, faço mi nhas as pa la vras de V. Exª. Te nho
cer te za de que essa deve ser uma gran de luta nos sa
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aqui, a do Orça men to po si ti vo. Esta re mos jun tos nis -
so, Se na dor.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Mu i to obri ga do, Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho.
Mu i tas ve zes, na Ba hia, sou apla u di do, até em vir tu de
das obras pú bli cas que re a li zei. Na re a li da de, o mais
im por tan te que fiz na Ba hia foi pro cu rar os ho mens
pú bli cos ca pa zes para os lu ga res cer tos. E V. Exª foi
uma des sas des co ber tas, e, gra ças à sua atu a ção, re -
a li za mos um gran de Go ver no. V. Ex.ª foi um gran de
Se cre tá rio da Fa zen da e está sen do um gran de Se na-
dor. Para mim é im por tan te ver uma equi pe bem for -
ma da, atu an do com in te res se pú bli co. Fi ze mos, é ver -
da de, sem que hou ves se a obri ga ção, um Orça men to
im po si ti vo por que não pa gá va mos aqui lo que não era
me re ce dor.

Hoje tor nou-se moda nes te País, por exem plo,
co mis são do Vale do  São Fran cis co, que paga ver bas
no li to ral ba i a no, que está che io de emen das do Vale
do São Fran cis co, a oi to cen tos qui lô me tros do li to ral.
Por tan to, isso tem que aca bar, e o con tin gen ci a men to
é uma for ma de cor rup ção, pois se tra ba lha para co lo-
car a ver ba no or ça men to, e, no caso, é al gu ma co i sa,
às ve zes sé ria, ou tras ve zes du vi do sa.

De po is, con ti gen ci am-se ver bas e, para se des -
con ti gen ci ar, é um ou tro pro ble ma; para se fa zer o pa -
ga men to, é um ter ce i ro pro ble ma. Ve jam como tudo
isso po de ria se evi ta do se hou ves se um Orça men to
im po si ti vo, no qual o De pu ta do co lo ca va a sua ver ba,
sa bia que ia ser paga e, evi den te men te, o Go ver no te -
ria que cum prir a sua obri ga ção. Com isso, o Con-
gres so Na ci o nal fi ca ria mais for te.

É cla ro, como dis se, que quem pode es ti mar a
re ce i ta é o Exe cu ti vo, mas te mos o di re i to de, co nhe-
cen do a re ce i ta do Exe cu ti vo, apli car as ver bas onde
o Con gres so Na ci o nal achar ne ces sá rio, com es pí ri to
pú bli co e, em con so nân cia com o Exe cu ti vo, re a li zar
um tra ba lho mais efi ci en te no Orça men to.

O Sr. De mós te nes Tor res (PFL – GO) – Se na-
dor Anto nio Car los, per mi ta-me um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Com pra zer!

O Sr. De mós te nes Tor res (PFL – GO) – Se na-
dor, gos ta ria de sa u dar a sua vol ta à tri bu na. É bom
para o Bra sil que as sim seja! V. Exª tem de sen vol vi do
a sua atu a ção par la men tar de uma for ma bri lhan te. O
exem plo ma i or e mais re cen te é o Fun do de Com ba te
e Erra di ca ção da Po bre za e a cri a ção, em de cor rên-
cia dele, de me ca nis mos que aju dam o Bra sil a evo lu-
ir, en tre eles o Pro gra ma de Erra di ca ção do Tra ba lho
Infan til. Como V. Exª bem acen tu ou, seu tra ba lho, des -

de Go ver na dor de Esta do e até an tes, tem sido no
sen ti do de se pro mo ve rem os bons téc ni cos que têm
a Ba hia e o Bra sil. É cla ro que os téc ni cos tam bém
com tem pe ro po lí ti co, por que, como di zia o Ba rão de
Ita ra ré: “se gun do os téc ni cos, os be sou ros não po-
dem voar”. E V. Exª tem fe i to, a exem plo dos Se na do-
res Ro dolp ho Tou ri nho e Cé sar Bor ges, com que es -
ses gran des téc ni cos se trans for mem em gran des po -
lí ti cos. Isso é ex tre ma men te pro ve i to so para o Bra sil!
E, nes te mo men to em que vejo V. Exª as su min do no -
va men te a tri bu na, de i xan do para trás aqui lo que não
ser ve para a cons tru ção de um Bra sil me lhor, é que o
sa ú do. Pa ra be ni zo-o, pela pri me i ra vez como Se na-
dor, eu, e V. Exª, como sem pre, um ho mem que está
lu tan do para que o Bra sil me lho re. Que pos sa mos,
en fim, de i xar de ser o Bra sil do fu tu ro, que nun ca che -
ga, e pos sa mos ser o Bra sil do pre sen te, que é aque le
que a po pu la ção tan to nos exi ge! Pa ra béns a V. Exª!

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Agra de ço o apar te de V. Exª. Fico fe liz de V.
Exª che gar aqui e, em tão pou co tem po, pelo seu mé -
ri to, gran je ar o apo io e a sim pa tia dos seus co le gas. O 
apar te de V. Exª en ri que ce meu dis cur so. Estou con -
ven ci do de que te re mos mais ali a dos nes sa ba ta lha
do Orça men to im po si ti vo.

O PT, ou tro ra par ti do de opo si ção e atu al men te
Go ver no, era in te i ra men te fa vo rá vel ao Orça men to
im po si ti vo. Ago ra não po de rá de i xar de ser. Até por -
que isso tra rá a se gu ran ça de um país ci vi li za do, em
que o es pe lho da ad mi nis tra ção é o Orça men to. E o
país que não pos sui um Orça men to bem fe i to não re -
a li za uma boa ad mi nis tra ção. É evi den te que há pro -
ble mas eco nô mi cos gra ves a ven cer. Mas tais pro ble-
mas só po de rão ser su pe ra dos den tro do es pí ri to de
se ri e da de e com um Orça men to sé rio.

O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – V. Exª me per -
mi te um apar te, no bre Se na dor Anto nio Car los Ma ga-
lhães?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Pois não no bre Se na dor Osmar Dias. Em se -
gui da, ao Se na dor Tas so Je re is sa ti.

O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – Se na dor Anto -
nio Car los Ma ga lhães, de se jo cum pri men tar V. Exª
pela per sis tên cia com que tra ta o as sun to, que é de
in te res se não ape nas na ci o nal, mas de cada ci da dão
bra si le i ro. Pou cos ava li am o im pac to que te ria a im-
plan ta ção do Orça men to im po si ti vo para aca bar com
gran de par te da cor rup ção, dos des vi os de ver bas e,
so bre tu do, da con fu são cri a da quan do apro va mos um 
Orça men to. Após al gum tem po, vol ta mos ao nos so
Esta do e lá ou vi mos que boa par te do que apro va mos
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aqui não foi de for ma al gu ma apli ca da. Há um des-
gas te do Con gres so Na ci o nal e do Po der Exe cu ti vo,
pois, na ver da de, fa ze mos de con ta que es ta mos
apro van do um Orça men to, e a po pu la ção não faz de
con ta que acre di ta mais. Então, pen so, Se na dor Anto -
nio Car los Ma ga lhães, que po de re mos dar um gran de
pas so para a mo ra li za ção na apli ca ção dos re cur sos
pú bli cos com a apro va ção des sa pro pos ta que V. Exª
de fen de com tan ta per sis tên cia e com tan ta com pe-
tên cia. Fiz ques tão de apar teá-lo para di zer que es tou
apo i an do a pro pos ta de V. Exª por acre di tar que ela
pode re sol ver uma sé rie de pro ble mas e aju dar até
mes mo o cum pri men to da Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal, uma lei mu i to im por tan te, apro va da no Se na-
do. Pa ra béns pela per sis tên cia.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Se na dor Osmar Dias, agra de ço as suas pa la-
vras. V. Exª sabe da ad mi ra ção que lhe te nho, do res -
pe i to a sua atu a ção. Sem pre digo co mi go mes mo que
se este País en con trar um rumo cer to na ad mi nis tra-
ção pú bli ca, em que as pes so as de ma i or va lor se jam
ele va das ao po der, ne nhum go ver no vai dis pen sar a
sua fi gu ra no Mi nis té rio da Agri cul tu ra. De modo que o 
seu apar te me sa tis faz, por que V. Exª, em qual quer
dos se to res do Con gres so, des de a le gis la tu ra pas sa-
da até esta, sem pre de mons tra a sua alta ca pa ci da de
de ho mem pú bli co, e por isso mes mo V. Exª teve essa
vo ta ção es plên di da no seu Esta do.

Ouço o Se na dor Tas so Je re is sa ti.
O Sr. Tas so Je re is sa ti (PSDB – CE) – Se na dor

Anto nio Car los Ma ga lhães, que ria di zer da mi nha sa -
tis fa ção em, pela pri me i ra vez como Se na dor, po der
des fru tar da sua enor me ex pe riên cia, do seu es pí ri to
pú bli co e do seu co nhe ci men to in ve já vel dos pro ble-
mas da vida bra si le i ra. Sem dú vi da al gu ma, V. Exª
abra ça a ban de i ra do or ça men to im po si ti vo – a úni ca
dú vi da que te nho é se im po si ti vo é o me lhor nome, tal -
vez fos se or ça men to trans pa ren te. Na ver da de, como
V. Exª bem dis se, o or ça men to é o es pe lho da ad mi nis-
tra ção e, quan do ele não se cum pre, é um dis far ce que
se dá à ad mi nis tra ção. Nem nós, o Le gis la ti vo, nem o
pró prio ele i to ra do bra si le i ro, a opi nião pú bli ca bra si le i ra
pode, com trans pa rên cia, se guir os gas tos e as pri o ri-
da des do seu Go ver no. Por isso, mais uma vez, que ro
con gra tu lar-me com sua luta e di zer que es ta mos ab -
so lu ta men te de acor do com essa pro pos ta, res sal tan-
do a ale gria de vê-lo na tri bu na der ra man do seu co -
nhe ci men to so bre o Bra sil para to dos nós.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Se na dor Tas so Je re is sa ti, sabe V. Exª do
apre ço, do res pe i to que te nho pela sua fi gu ra de ho -
mem pú bli co. O Nor des te está che io de li de ran ças im -

por tan tes, mas ne nhu ma so bre pu ja a de Tas so Je re-
is sa ti. Não foi sem ra zão – e digo aqui sem ne nhum
aca nha men to – que sem pre de fen di seu nome para
Pre si den te da Re pú bli ca. Aqui no Se na do, V. Exª me
sur pre en de por que, ho mem acos tu ma do ao Exe cu ti-
vo, che ga a esta Casa com gran de ca pa ci da de le gis-
la ti va, de mons tran do sua com pe tên cia e seu po der
aglu ti na ti vo. De modo que meu res pe i to à sua fi gu ra
será cada vez ma i or e até mes mo – per doe-me que
lhe diga – mi nha gra ti dão.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (Blo co/PSB –
SE) – Con ce de-me um apar te, Se na dor Anto nio Car -
los Ma ga lhães?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Com mu i to pra zer, meu co le ga Anto nio Car los
Va la da res.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (Blo co/PSB –
SE) – Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, acom pa-
nhei, des de os pri mór di os do lan ça men to des se pro -
je to, a sua luta para tor nar o Orça men to bra si le i ro, o
Orça men to da União não uma peça de fic ção, mas
uma peça ver da de i ra, pela obri ga to ri e da de de o Po -
der Exe cu ti vo fa zer cum prir a von ta de do Le gis la ti vo,
que tem sido es ca mo te a da ao lon go de to dos es ses
pe río dos. Se na do res e De pu ta dos de bru çam-se so-
bre a apro va ção des sa ma té ria, no en tan to, no ano
se guin te, quan do da sua exe cu ção, vem o con tin gen-
ci a men to, tor nan do-a, como dis se, uma peça de fic-
ção. E tudo o que foi fe i to no ano pas sa do tor na-se
tam bém uma luta qua se que inú til, uma vez que a sua
li be ra ção, como V. Exª se re fe riu, é mu i to di fí cil, é uma
ver da de i ra guer ra de bas ti do res. Numa oca sião – e
faço ques tão de as si na lar nes ta ses são – tive o apo io
do en tão Lí der do Go ver no na Câ ma ra dos De pu ta-
dos, Luís Edu ar do Ma ga lhães. Fui até aque la Casa
fa lar com S. Exª a fim de que te le fo nas se para o Che fe
da Casa Ci vil do en tão Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que Car do so para fa lar de uma ver ba de um De pu ta-
do Fe de ral de Ser gi pe que já es ta va sen do ne ga da
por se tra tar de um De pu ta do da Opo si ção. O en tão
Lí der do Go ver no, Luís Edu ar do Ma ga lhães, con se-
guiu a sua li be ra ção e ain da pas sou uma re pri men da
num Mi nis tro do Go ver no de Fer nan do Hen ri que Car -
do so, di zen do que aqui lo não era um ato dig no de
uma de mo cra cia já con so li da da como a bra si le i ra. Por 
isso, Sr. Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, o pro-
nun ci a men to de V. Exª é da mais alta im por tân cia não
ape nas para pre ve nir atos de cor rup ção que pos sam
ser efe ti va dos en tre a exe cu ção e a ela bo ra ção do
Orça men to, mas tam bém para a va lo ri za ção do Po der
Le gis la ti vo, ao qual per ten ce mos com mu i ta hon ra.
Agra de ço a V. Exª.
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O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Eu é que agra de ço a V. Exª, Se na dor Anto nio
Car los Va la da res, pelo seu mag ní fi co apar te. E ser ve
tam bém para que pos sa mos di zer, como digo nes te
ins tan te, que esse or ça men to im po si ti vo te ria que
ser vir, da mes ma for ma, para os Esta dos e Mu ni cí pi-
os, a fim de que nin guém fi cas se a de pen der da von -
ta de do go ver nan te do dia para o pa ga men to de ver -
bas jus tas. De modo que V. Exª en tra num pon to mu i to
sé rio: não se deve dis tin guir, em ma té ria de bem pú -
bli co, Go ver no e Opo si ção. Por tan to, nos Esta dos
tam bém – e es tou à von ta de por que o Go ver na dor da
Ba hia deve pen sar como eu –, deve ha ver or ça men to
im po si ti vo, para a fe li ci da de de to dos os bra si le i ros.
Mu i to obri ga do a V. Exª.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Agri pi no,
meu que ri do Lí der.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, in fe liz men te não es ti ve
aqui para ou vir o pro nun ci a men to de V.Exª, mas já to -
mei co nhe ci men to da pro pos ta na sua es sên cia. V.
Exª, na mi nha opi nião, de fi ni ti va men te não é um ho -
mem de ges tos nem de ati tu des co muns. V. Exª é um
per ti naz por na tu re za: mos trou as sim ser quan do foi
Pre fe i to de Sal va dor, quan do foi Go ver na dor, quan do
foi Mi nis tro e ago ra como Se na dor. Foi pela sua per ti-
ná cia que a CPI do Ju di ciá rio se re a li zou e a re for ma
do Ju di ciá rio foi sus ci ta da. Foi pela per ti ná cia de V.
Exª que algo em que nin guém acre di ta va se con cre ti-
zou: o Fun do de Com ba te à Po bre za, que deu mu i to
tra ba lho para ser vi a bi li za do, para ser con cre ti za do
em R$4 bi lhões no mí ni mo, e que tem fe i to tan to bem
a tan ta gen te por este País afo ra. Ago ra V. Exª, com a
ex pe riên cia, com a com pe tên cia de po lí ti co útil ao
País que é – de po lí ti co útil ao País que é –, vem com
uma pro pos ta que, na mi nha opi nião, traz duas co i sas
im por tan tes: mo ra li da de e cre di bi li da de. Orça men to
im po si ti vo é um or ça men to fe i to para ser cum pri do,
sob pena de ha ver san ções de lei, di fe ren te do que é
hoje. Não me re fi ro à im po si ção do cum pri men to de
emen das par la men ta res – mi nha, de V. Exª ou de
qual quer Se na dor ou De pu ta do –, mas às ver bas con -
sig na das nos Mi nis té ri os para es tra das, para ae ro-
por tos, para re cu pe ra ção de por tos; para apli ca ção
na sa ú de, na se gu ran ça, na edu ca ção. Na ques tão
das emen das par la men ta res, na me di da em que o or -
ça men to for im po si ti vo, de sa pa re ce rá a fi gu ra do in-
ter me diá rio e fi ca rá mais ba ra to para o Pre fe i to re ce-
ber o di nhe i ro que o Par la men tar lu tou tan to para con -
se guir no or ça men to; fi ca rá mais ba ra to ad mi nis trar
por que o di nhe i ro vai para a pon ta sem in ter me diá rio.
Por for ça de lei terá que ha ver o cum pri men to da qui lo

que foi vo ta do no Orça men to. O ris co Bra sil vai di mi-
nu ir, Se na dor. Na me di da em que o di nhe i ro for des ti-
na do para me lho rar o por to de Na tal a me lho ra vai
apa re cer; se o di nhe i ro for des ti na do para me lho rar o
tre cho de ro do via ao qual se re por tou o Se na dor Cé -
sar Bor ges, de nun ci an do o es ta do da ma lha ro do viá-
ria bra si le i ra, será li be ra do e apli ca do. O ris co Bra sil
vai di mi nu ir por que o cus to Bra sil vai di mi nu ir. O que V.
Exª está pro pon do é algo mu i to pro fun do. O or ça men-
to im po si ti vo tem que ser uma cru za da des ta Casa e
da Câ ma ra dos De pu ta dos. Te nho fun da das es pe ran-
ças de que essa tese pros pe re por uma ra zão mu i to
sim ples: pela per ti ná cia de V. Exª. V. Exª vem à tri bu na
de fen der com au to ri da de uma tese que é boa, que
con sul ta o in te res se na ci o nal e vai con tar com o to tal
apo io do Par ti do da Fren te Li be ral. Te nho cer te za de
que con ta rá tam bém com o apo io dos Par ti dos que
com põem a po lí ti ca na ci o nal. Pa ra be ni zo V. Exª pela
pro pos ta e pela au dá cia.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Mu i to obri ga do, Se na dor José Agri pi no, meu
Lí der.

Acre di to, até con fes so, que o meu dis cur so não
se ria com ple to se não ti ves se a sua pa la vra. Seu
apar te en ri que ce rá o meu pro nun ci a men to, so bre tu-
do pe las te ses que V. Exª apre sen ta. Afir mo, sem va i-
da de, que de to das as ou tras ini ci a ti vas que tive nes ta
Casa – o Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre-
za, a CPI do Ju di ciá rio, a ques tão da imu ni da de par la-
men tar – esta tal vez seja a mais im por tan te por que
da re mos dig ni da de ao Orça men to da União. Com
isso po de re mos di mi nu ir, se não for pos sí vel aca bar
in to tum, a cor rup ção pra ti ca da in clu si ve pe los in ter-
me diá ri os lem bra dos por V. Exª. Nun ca che ga ao mu -
ni cí pio nem ao Esta do uma ver ba com ple ta, por que é
ne ces sá rio agra dar de ter mi na das pes so as, para que
ela seja li be ra da. Isso pas sa ria a ser uma obri ga ção,
como V. Exª sa li en tou. Tal vez esse seja o pon to mais
im por tan te do or ça men to im po si ti vo.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Anto -
nio Car los Ma ga lhães, gos ta ria de par ti ci par de seu
pro nun ci a men to.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Com mu i ta hon ra para mim.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Esta mos aqui
aten ta men te ou vin do e pa ci en te men te es pe ran do a
opor tu ni da de de apar te ar V. Exª. Qu e ría mos de i xar
cla ro que V. Exª tem en si na do não só à Ba hia, mas ao
Nor des te e ao Bra sil, duas co i sas fun da men ta is: sen -
si bi li da de po lí ti ca e res pon sa bi li da de ad mi nis tra ti va.
Sen si bi li da de po lí ti ca. Todo o Bra sil sabe da luta jus ta
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e co ra jo sa que V. Exª em pre en deu para a me lho ria do
sa lá rio mí ni mo, que que ria fos se de US$100.00. Mes -
mo con tra ri an do o Go ver no pas sa do, o qual seu Par ti-
do apo i a va, V. Exª le van tou essa ban de i ra que ago ra
ten ta mos so er guer. V. Exª tam bém foi o pri me i ro Par -
la men tar que teve a co ra gem de apre sen tar a pro pos-
ta de cri a ção do Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da
Po bre za. A ou tra pro pos ta de V.Exª, a mais bela e fru -
to de mu i ta co ra gem, foi a do apri mo ra men to do Po -
der Ju di ciá rio. Sa be mos da sua va lia. V. Exª lu tou pelo
apri mo ra men to des se Po der, que é tão ne ces sá rio.
Qu an to à res pon sa bi li da de ad mi nis tra ti va, não é pre -
ci so ser São Tomé por que sal ta aos olhos de quem,
como nós, co nhe ce a Ba hia que, com o au xí lio do Se -
nhor do Bon fim, V. Exª trans for mou a Ba hia num gran -
di o so Esta do, qua se num país, do qual to dos nós nos
or gu lha mos e no qual nos ins pi ra mos. Ago ra V. Exª
en si na to dos nós a obe de cer, como obe de ce mos às
leis de Deus, às leis do or ça men to im po si ti vo. Ter mi no
aqui mi nha par ti ci pa ção, lem bran do o após to lo Pa u lo,
que diz: “Fé sem obra já nas ce mor ta”. Nós, nor des ti-
nos, vi mos que V. Exª tem fé na Ba hia e no Nor des te,
mas essa fé não nas ceu mor ta por que veio acom pa-
nha da de obras que en gran de ce ram a Ba hia, o Nor -
des te e o Bra sil.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) –Se na dor Mão San ta, mu i to obri ga do por suas
pa la vras. Logo que che guei a esta Casa nes ta Le gis-
la tu ra, uma das pri me i ras pes so as que me in cen ti va-
ram e me es ti mu la ram foi V. Exª. Este ve sem pre a
meu lado, aju dan do-me e ao mes mo tem po fa zen do
com que eu com pre en des se até co i sas mais in jus tas,
sem pre pon de ran do com a sua ex pe riên cia e com a
sua ca pa ci da de e me au xi li an do. Por tan to, nes ta hora
agra de ço mu i to a V. Exª e ao seu Pi a uí.

O Sr. Cé sar Bor ges (PFL – BA) – V. Exª per mi-
te-me um apar te, Se na dor Anto nio Car los Ma ga-
lhães?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Pois não, Se na dor Cé sar Bor ges.

O Sr. Cé sar Bor ges (PFL – BA) – Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, de li be ra da men te eu quis
de i xar que vá ri os Se na do res o apar te as sem, por que
con si de ro que o apar te é o re co nhe ci men to des ta
Casa a V. Exª. Con si de ro-me sus pe i to, em face da mi -
nha ad mi ra ção per ma nen te e ines go tá vel por V. Exª e
pelo seu tra ba lho como po lí ti co, co nhe ci do por todo o
País e vi to ri o so em tan tos em ba tes na Ba hia e no Bra -
sil. Como V. Exª gos ta de di zer, eu afir ma ria que V.Exª
é me lhor ad mi nis tra dor do que po lí ti co. Como ba i a no,
que ro agra de cer a V. Exª por tudo que fez por esse
gran de Esta do, que é a nos sa ter ra na tal. V. Exª trans -

for mou efe ti va men te a Ba hia. Está cer to o Se na dor
Mão San ta quan do diz que V. Exª qua se trans for mou
a Ba hia no Bra sil. V. Exª pe gou a Ba hia atra sa da, com
eco no mia atra sa da e a trans for mou in te i ra men te,
com sua de ter mi na ção, com sua co ra gem, com sua
com pe tên cia. Sin to-me ex tre ma men te hon ra do por
ser um da que les que V. Exª trou xe à vida pú bli ca, per -
mi tin do-me tra ba lhar pelo meu Esta do e pelo meu
povo. Vejo V. Exª, mais uma vez, en cam par uma gran -
de luta, como fez no pas sa do ao pro por a CPI do Ju di-
ciá rio e, prin ci pal men te, a cri a ção des se gran de Fun -
do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za, que é um
pro gra ma efe ti vo. Se hoje te mos Bol sa-Esco la, Bol -
sa-Ren da, Bol sa-Ali men ta ção, Pro je to Alvo ra da – in -
fe liz men te des con ti nu a do, por que ain da não hou ve a
vi são de que é um gran de pro gra ma, mas está sen do
re for mu la do – isso ocor reu gra ças a V. Exª. Mais de
qua tro bi lhões por ano são alo ca dos por meio do Fun -
do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za. Ago ra, V.
Exª ini cia nova luta: o or ça men to im po si ti vo. Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, hoje pela ma nhã aqui es -
te ve o Mi nis tro Ciro Go mes, par ti ci pan do de um de ba-
te fran co so bre a Su de ne, so bre a re cu pe ra ção do
Nor des te. Sua Exce lên cia di zia que tra di ci o nal men te
o Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal em pre ga ape nas
28% do au to ri za do – essa é uma mé dia his tó ri ca.
Esta mos pra ti ca men te no quin to mês do ano e o Go -
ver no Fe de ral, até ago ra, exe cu tou 0,7% dos re cur-
sos des ti na dos a in ves ti men to nes te ano. Re al men te,
o Orça men to é uma peça de fic ção e isso não pode
con ti nu ar as sim, por que gera uma sé rie de dis tor-
ções. V. Exª será vi to ri o so em mais essa luta, por que,
te nho cer te za, está acom pa nha do de todo o Se na do.
V. Exª con se guiu, como Pre si den te do Se na do, ele var
esta Casa a uma al tu ra que há mu i to ela não al can ça-
va, por que ela es ta va pre sen te nas gran des ques tões
na ci o na is. Ago ra V. Exª co lo ca mais uma vez o Se na-
do Fe de ral di an te de uma gran de ques tão, afe ta a
toda a Na ção bra si le i ra. Pa ra béns Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Se na dor Cé sar Bor ges, mu i to obri ga do.

So mos uni dos por uma ami za de fra ter na, mas
não é ela que me faz di zer da mi nha ad mi ra ção pelo
seu tra ba lho que exer ceu em to dos os pos tos na Ba -
hia pelo que che gou, com jus ti ça, ao Se na do Fe de ral,
onde tra ba lha in ten sa men te. Pou cas pes so as em tão
pou co tem po tra ba lha ram tan to.

Por isso me or gu lho des sa ami za de e de ter le -
va do V. Exª para a vida pú bli ca, por que ga nha ram
com isso a Ba hia e o Bra sil.
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O SR. PRESIDENTE (João Alber to) – Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, V. Exª faz uma con fe rên-
cia na tri bu na des ta Casa e nos em be be ce com suas
idéi as, com seu pro je to, mas eu gos ta ria de di zer a V.
Exª que seu tem po está es go ta do.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Eu ape nas que ria con ce der um apar te ao Se -
na dor Ju vên cio da Fon se ca e de po is con clu ir em dois
mi nu tos.

O Sr. Ju vên cio da Fon se ca (PMDB – MS) –
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, obri ga do pelo
apar te. Eu não po de ria fi car mudo, nes ta tri bu na, di -
an te da de ter mi na ção de V. Exª de co me çar mais uma 
luta nes ta Casa, que é da Na ção bra si le i ra e de to dos
nós: o or ça men to Impo si ti vo. Eu ape nas que ro fa zer
uma ilus tra ção, não para que V. Exª com pre en da me -
lhor o meu es pí ri to nes se apar te, mas para que a po -
pu la ção en ten da o or ça men to im po si ti vo. Foi ce le bra-
do um con vê nio em Mato Gros so do Sul, para um
con tor no ro do viá rio de uma ci da de im por tan te. O con -
vê nio foi as si na do, a ver ba des con tin gen ci a da ini ci al-
men te. Fi ze mos a pri me i ra par te des se con tor no ro -
do viá rio, na qual gas ta ram-se mi lhões de re a is. Qu an-
do ía mos fa zer a se gun da par te da obra, hou ve con -
tin gen ci a men to. Não ha via a obri ga to ri e da de de ter -
mi nar a obra. É jus ta men te isso que acon te ce em
todo o ter ri tó rio na ci o nal: obras ina ca ba das em to dos
os lu ga res. Se nós ti vés se mos o or ça men to im po si ti-
vo para aque la obra, de ter mi na do para aque le fim,
não aca ba ria de for ma ne nhu ma em pe da ços essa
obra, jo ga da na pe ri fe ria de uma ci da de, sem uti li za-
ção, com o di nhe i ro do povo bra si le i ro gas to. Por tan to,
essa luta de V. Exª é nos sa. Em quan tas lu tas V. Exª
foi de ter mi na do, ven ce dor! É pre ci so que te nha li de-
ran ças for tes como V. Exª para que ca pi ta ne ie uma
luta como esta. Pa ra béns pelo seu pro nun ci a men to.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL – 
BA) – Eu agra de ço mu i to o apar te de V. Exª, que de-
mons tra cla ra men te a jus ti ça de um or ça men to im po si ti-
vo. Mais ain da, na qui lo que eu fa la va, an te ri or men te, de
que a Co mis são de Orça men to deve se des lo car para
lu ga res, como no seu caso, Mato Gros so do Sul, e ob -
ser var que uma obra des sa não pode ser con tin gen ci a-
da nem pa ra li sa da. Ela tem de ser con ti nu a da, con for-
me o seu de se jo, que eu sei, é o de se jo de todo o povo
do Mato Gros so. Mu i to obri ga do a V. Exª.

Vá ri os são os pro je tos que tra mi tam nes ta Casa
so bre or ça men to im po si ti vo.

Em 2000, eu mes mo apre sen tei, com o apo io de 
qua ren ta ou tros Se na do res, um Pro je to de Emen da
Cons ti tu ci o nal, a PEC nº 22, que tor na de exe cu ção

obri ga tó ria a pro gra ma ção cons tan te da lei or ça men-
tá ria.

Esta PEC en con tra-se na Co mis são de Jus ti ça
e Ci da da nia, des de seis de ju nho da que le ano. 

Sr. Pre si den te, eu pe di ria a V. Exª que cha mas se
o nos so que ri do Edi son Lo bão, no tá vel Pre si den te da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, para
fa zer an dar esta PEC, jun ta men te com ou tras de al -
guns co le gas que tam bém fi ze ram PECs idên ti cas.

Des de en tão, a pro po si ção es te ve para ser re la-
ta da por seis di fe ren tes re la to res. Ra zões di ver sas
im pe di ram fos se apre ci a da.

Estou cer to de que, com o re tor no das dis cus-
sões so bre a ma té ria, o tema ha ve rá de ser, afi nal,
dis cu ti do, cer ta men te aper fe i ço a do, com a co la bo ra-
ção da que le co le gi a do, e apro va do nes te Ple ná rio e
na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Aliás, é o ape lo que faço à CCJ: que tra ga o Pro -
je to para a dis cus são. Va mos aper fe i çoá-lo, onde cou -
ber, e apro vá-lo sem de mo ra.

Sr. Pre si den te, na oca sião em que sub me te mos
essa Pro pos ta à Casa, nós, seus sig na tá ri os, afir má-
va mos que não tí nha mos a pre ten são de es tar apre -
sen tan do uma pro pos ta per fe i ta, pron ta e aca ba da,
mas “uma ini ci a ti va que si na li za va a di re ção das mu -
dan ças re que ri das, no sen ti do de afir ma ção das prer -
ro ga ti vas do Po der Le gis la ti vo e do aper fe i ço a men to
do pro ces so or ça men tá rio em nos so País”. 

Essa jus ti fi ca ção per ma ne ce ab so lu ta men te
atu al.

Srªs e Srs. Se na do res, será mu i to me lhor para o
País um Orça men to ver da de i ro, em que a dis tri bu i ção
de ver bas não se dê con for me a for ça po lí ti ca de cada 
um e, sim, con tem plan do aque les Esta dos que mais
me re cem.

Um Orça men to le gi ti ma do pela dis tri bu i ção de
re cur sos fe i ta den tro dos di ta mes da le ga li da de.

Um Orça men to que, por ser im po si ti vo, dará aos 
Po de res Exe cu ti vo e Le gis la ti vo igua is di re i tos e de-
ve res – e mes ma res pon sa bi li da de que a res pon sa bi-
li da de fis cal já nos dá. 

Va mos fazê-lo acon te cer ago ra, por que, com
isso, ga nha rão o País e a de mo cra cia.

Sr. Pre si den te, mu i to obri ga do. Fico mu i to hon -
ra do que V.Exª te nha pre si di do esta ses são en quan to
pro nun ci ei meu dis cur so.

O SR. PRESIDENTE (João Alber to Sou za) –
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, aco lho a so li ci ta-
ção de V. Exª e pro ce do ao en ca mi nha men to, de acor-
do com o Re gi men to.
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Con ce do a pa la vra ao Se na dor Arthur Vir gí lio,
por trin ta mi nu tos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o Go ver no do PT não deve vi rar o
Go ver no do medo. Infe liz men te, em ver da de, sua po lí-
ti ca eco nô mi ca está vi ran do a po lí ti ca de quem tem
medo, mu i to medo, do dito mer ca do.

Antes de mais nada, é bom de i xar cla ro que, sob 
tal pris ma, essa não é a con ti nu i da de da po lí ti ca eco -
nô mi ca de Fer nan do Hen ri que, que, ao con trá rio, en -
fren tou o mer ca do quan do ti nha que en fren tar. Não
pa u tou seu Go ver no pelo que o mer ca do acha va que
de ve ria ser a sua pa u ta. Após to mar pos se, for mu lou
e apre sen tou agen da de re for mas ao País con di zen te
com o pro gra ma que pro pôs na ele i ção, ao con trá rio
de Lula, que es que ceu com ple ta men te o pro gra ma
que apre sen tou na cam pa nha.

Lula ado tou uma agen da que não era sua. E
quem diz isso não é só os opo si ci o nis tas, mas os pró -
pri os eco no mis tas his tó ri cos do PT, de Ma ria da Con -
ce i ção Ta va res até Pa u lo No gue i ra Ba tis ta Jú ni or.*

Será que o Pre si den te Lula sa be rá sair da ar ma-
di lha em que se me teu?

Bas ta ver os jor na is. O nos so pre za do Mi nis tro
Anto nio Pa loc ci só sabe ler os in di ca do res fi nan ce i-
ros, taxa cam bi al, ris co País e apli ca ções fi nan ce i ras
es tran ge i ras de cur to pra zo. É tem po de tam bém re -
pa rar na pá gi na ao lado e sen tir o que acon te ce com
as ven das do co mér cio e com a pro du ção in dus tri al
do País, onde o pior de sem pe nho é jus ta men te aque -
le dos bens de con su mo de mas sa, com a taxa de de -
sem pre go em alta e os in ves ti men tos em ba i xa. Isso
não é sim ples men te a mi nha opi nião, po rém a re a li-
da de nua e crua, re ve la da pe los nú me ros re cen tes.

*Os mais po bres são os que pa gam o pre ço
mais alto. O dó lar caiu e não con se guem ver na mes -
ma pro por ção e ra pi dez o pre ço do pão, da ga so li na,
que mu i to su bi ram jun to com a mo e da ame ri ca na. Os
in di ca do res ofi ci a is mos tram que, nos úl ti mos me ses,
o nú me ro de pes so as de so cu pa das nas seis prin ci pa-
is re giões me tro po li ta nas cres ceu em cer ca de 400
mil - des tes, 230 mil só na ci da de de São Pa u lo. Já o
va lor mé dio re ce bi do atu al men te pe las pes so as ocu -
pa das si tua-se em R$ 842,00, ou seja, qua se 8% me -
nos que um ano atrás.

Os in ves ti men tos pro du ti vos es tão pa ra li sa dos.
No cam po in ter no, na ma i or e qua se úni ca fon te de
cré di to do País, o BNDES, o vo lu me de pro je tos apro -
va dos hoje – que sig ni fi ca li be ra ções e pro du ção so -
men te nos pró xi mos dois anos, em mé dia – di mi nu iu

em cer ca de 70%, em ter mos no mi na is, no pri me i ro
tri mes tre. Já no cam po ex ter no, os in ves ti men tos di re-
tos – não apli ca ções em bol sa ou tí tu los, que po dem
sair tão ou mais rá pi do do que en tram – atin gi ram no
iní cio do Go ver no do Par ti do dos Tra ba lha do res sua
mar ca mais ba i xa em oito anos. A re du ção, em com -
pa ra ção a igual pe río do de 2002, che ga a 58%.

Assus ta dos com as in cer te zas so bre o fu tu ro
dos mo de los e das agên ci as re gu la tó ri as, prin ci pal-
men te na área de in fra-es tru tu ra, os in ves ti men tos es -
tão min guan do. Por exem plo, no se tor elé tri co, pro je-
tos de cons tru ção de usi nas hi dre lé tri cas, en vol ven do
cer ca de R$ 5,2 bi lhões, já fo ram con ge la dos.

Res tou ao Pre si den te do BNDES, se gun do os
jor na is, fa zer jan tar para ape lar ao em pre sa ri a do que
in vis ta, como se essa de ci são fos se to ma da ape nas
com base na boa con ver sa, e não pela pers pec ti va de
re tor no, essa, por sua vez, di ta da pelo com por ta men-
to es pe ra do do Go ver no, que si na li za com o não-cum -
pri men to de con tra tos.

Sr. Pre si den te, é pre ci so sa li en tar que, nes te
mo men to, a co ta ção do dó lar e a ava li a ção do ris co
País es tão ape nas re tor nan do a pa ta ma res me dío-
cres  de nor ma li da de ve ri fi ca dos no ano pas sa do, an -
tes do acir ra men to das des con fi an ças con tra Lula no
pro ces so ele i to ral. Lem bro que, ao fi nal de abril do
ano pas sa do, o câm bio era de R$2,36 por dó lar, por -
tan to, bem aba i xo do pa ta mar atu al, o que já su ge ri ria
su ces so ma cro e co nô mi co para al guns de sa vi sa dos.

Esta mos di an te de um ce ná rio eco nô mi co som -
brio, que re pre sen ta ria pela pri me i ra vez, após anos e 
anos, com bi nar in fla ção alta e for te de sa ce le ra ção
eco nô mi ca, po den do até de sem bo car numa re ces-
são. Essa com bi na ção per ver sa nun ca foi ob ser va da
du ran te o man da to an te ri or. E aí está ou tro pon to a
de mons trar que a atu al po lí ti ca eco nô mi ca, a per sis tir
no medo, po de rá não con se guir se quer ser a con ti nu i-
da de da po lí ti ca de Fer nan do Hen ri que Car do so.

Qual foi o ato mais afir ma ti vo da po lí ti ca eco nô-
mi ca do Go ver no Lula? Ora, Sr. Pre si den te, foi au-
men tar a taxa de ju ros. Até hoje, não a re du ziu. Jus ti fi-
ca ram o au men to pela imi nen te guer ra do Ira que. Ela
já aca bou. Jus ti fi ca ram pelo au men to do dó lar. Ele já
caiu. Jus ti fi ca ram pela in fla ção cres cen te. Ela já ar re-
fe ceu. Enfim, já se fo ram os mo ti vos do Go ver no para
au men tar a Se lic, que ain da não ba i xou.

Até um dos mais or to do xos eco no mis tas nor -
te-ame ri ca nos, o pai do Con sen so de Was hing ton, Sr. 
Wil li am son, deu en tre vis ta su ge rin do que o Go ver no
bra si le i ro re du zis se a taxa de ju ros e pres tas se mais
aten ção às con tas ex ter nas.
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Para se ter uma idéia de quan to o Go ver no Lula
tem sido pa u ta do pelo mer ca do, men ci o no nú me ros le -
van ta dos pelo Ban co Cen tral re la ti va men te à mé dia da 
opi nião dos ana lis tas fi nan ce i ros so bre o com por ta-
men to da eco no mia em 2003 e 2004. Se gun do re la tó-
rio do úl ti mo dia 16, o mer ca do es pe ra va para o fi nal
des te ano ín di ce de in fla ção en tre 11% e 14% (IPCs
mais ba i xos, IGPS mais alto); o câm bio es ta ria em
R$/US$3,30; o PIB cres ce ria ape nas 1,9%, por que a
taxa Se lic te ria re cu a do ape nas para 21% ao ano. Já
as pro je ções para o fe cha men to de 2004 si na li zam in -
fla ção em tor no de 8%, câm bio a R$/US$3,50, o PIB
po den do cres cer 3% por que a taxa Se lic iria para 17%.

Qu e ro cha mar a aten ção das Srªs e dos Srs. Se -
na do res para a pro je ção dos ju ros. Só ao fi nal do se -
gun do ano do Go ver no PT, o mer ca do es pe ra que os
ju ros bá si cos da eco no mia re cu em para 17% quan do
era de 18% a taxa vi gen te às vés pe ras do pri me i ro
tur no da ele i ção pre si den ci al do ano pas sa do. Aliás,
em me a dos de 2001, a taxa Se lic tam bém foi fi xa da
na casa dos 16% – aba i xo de 17%. Em ou tras pa la-
vras, sig ni fi ca que o mer ca do, que está mu i to fe liz, oti-
mis ta e não can sa de lou var a po lí ti ca eco nô mi ca do
Go ver no Lula, apos ta que o Pre si den te da Re pú bli ca
gas ta rá me ta de de seu man da to para con se guir re du-
zir a taxa de ju ros a um ní vel in fe ri or ao que era re gis-
tra do an tes de sua ele i ção.

Nem é pre ci so di zer quan to o cus to que tal prá ti-
ca im põe ao cres ci men to. E sem cres ci men to, não há
como com ba ter e ven cer o de sem pre go, a vi o lên cia, a 
fome, as de si gual da des so ci a is.

Ago ra, a nova ex pli ca ção é que os ju ros só po -
de rão cair para va ler quan do apro var mos as re for-
mas. Lá vem Fre ud ou tra vez. Está aí im plí ci ta uma
ten ta ti va de auto-res pon sa bi li za ção pe los ju ros al tos
do pas sa do?

Sen do a pro pa gan da ele i to ral do PT, as re for-
mas agen da das pelo Pre si den te Lula se pa re cem
com a re for ma de uma casa. Ora, quan do o povo re -
for ma sua casa é para me lho rar as con di ções de
quem vive nela, o seu bem-es tar. Não para aten der a
um vi si tan te que re ce be even tu al men te.

Com o Go ver no do PT, ocor re o in ver so. É para
aten der aos vi si tan tes, an tes de mais nada que jus ti fi-
cam as re for mas que ora pa u tam a agen da na ci o nal,
ale gan do que são ne ces sá ri as para re cu pe rar a cre -
di bi li da de do País jun to aos in ves ti do res es tran ge i ros
e às au to ri da des mul ti la te ra is, como o Fun do Mo ne tá-
rio Inter na ci o nal.

O Sr. Tas so Je re is sa ti (PSDB – CE) – Per mi te
V. Exª um apar te?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB-AM) – Ou vi-
rei o Se na dor Tas so Je re is sa ti tão logo eu con clua o
pró xi mo pa rá gra fo.

A ló gi ca é que quan do os es tran ge i ros vol ta rem
a acre di tar no País, man da rão far tos ca pi ta is para cá
e po de re mos re du zir as ta xas de ju ros, e com isso vol -
tar a cres cer. É ló gi co? Sim. Mas é a ló gi ca de uma de -
pen dên cia ex ter na dis far ça da, po rém as su mi da.
Pres su põe que se deve con ti nu ar bus can do no ex te ri-
or a pou pan ça ne ces sá ria para fe char as con tas na ci-
o na is.

Ouço, com mu i ta ale gria, o Se na dor Tas so Je re-
is sa ti e, em se gui da, o Se na dor Sér gio Gu er ra.

O Sr. Tas so Je re is sa ti (PSDB – CE) – Se na dor
Arthur Vir gí lio, a sua ora ção é mu i to im por tan te. Mais
do que isso, é mu i to opor tu na, por que vi ve mos um
mo men to que pas sa a ser al ta men te pre o cu pan te
para o País e, mais do que um dis cur so de um Se na-
dor opo si ci o nis ta, sua pa la vra hoje ser ve de aler ta
para o País e para o Go ver no. As no tí ci as dos úl ti mos
dias mos tram cla ra men te que es ta mos vi ven do um
mo men to mu i to pe ri go so; a eco no mia mun di al, em
fran ca de sa ce le ra ção; a eco no mia ame ri ca na, dan do
mos tras cada vez mais elo qüen tes de fra gi li da de; a
eco no mia ale mã, se gun do re cen tes da dos di vul ga-
dos on tem, mos tran do uma fra gi li da de ma i or ain da, o
que, com cer te za, le va rá todo o mer ca do eu ro peu a
um pro ces so, no mí ni mo, de es tag na ção este ano. Se
le var mos em con ta que os da dos bra si le i ros dos úl ti-
mos dois me ses apon tam que já es ta mos en tran do
em re ces são, so man do-se à pers pec ti va do mer ca do
in ter na ci o nal, ve ri fi ca mos que o re mé dio amar go dos
ju ros al tos já foi lon ge de ma is, foi pro fun do de ma is, a
dose foi mu i to gran de, e tem-se re pe ti do por um pe río-
do lon go de ma is. O ris co que te mos de con ti nu ar com
essa dose, apro fun dan do uma re ces são, num pe río-
do jus ta men te em que a eco no mia mun di al não mos -
tra ne nhum sin to ma de vi ta li da de, pode fa zer com
que, em pou co tem po, per ca mos com ple ta men te o
con tro le do ní vel de de sa ce le ra ção, de re ces são e de
apro fun da men to da cri se da eco no mia real. Não es -
tou fa lan do da eco no mia fi nan ce i ra, da eco no mia do
mun do das fi nan ças, da eco no mia real, que é aque la
que dói no bol so de cada bra si le i ro, que leva ao de-
sem pre go, à di mi nu i ção do va lor aqui si ti vo dos sa lá ri-
os e às gran des cri ses, à que bra de i ra das in dús tri as
etc. Esta mos vi ven do o li mi te des se tem po, ofus ca-
dos, hoje, por uma cer ta eu fo ria de um novo Go ver no
que, de al gu ma ma ne i ra, sur pre en deu po si ti va men te,
por que não fez o que di zia que ia fa zer e, sim, aqui lo
que se es ta va fa zen do, mas me pa re ce que o mo men-
to já é di fe ren te. Essa eu fo ria da sur pre sa po si ti va
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pas sou e a eco no mia real co me ça a mos trar a cru el-
da de dos sin to mas que es ta mos vi ven do, em fun ção
da eu fo ria que, du ran te es ses seis pri me i ros me ses,
es con deu a re a li da de bra si le i ra. Por isso, ve nho pa ra-
be ni zar V. Exª por suas pa la vras e tomo mu i to mais,
como dis se no iní cio das mi nhas pa la vras, como um
aler ta gra ve e im por tan te que V. Exª faz hoje ao Go-
ver no Fe de ral em re la ção à con du ção da sua po lí ti ca
eco nô mi ca.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Se -
na dor Tas so Je re is sa ti, V. Exª que é, além de um que -
ri do ami go, um qua dro po lí ti co res pe i ta do por to dos
no seu Par ti do, no seu Esta do, no  País, co nhe ce, até
pelo lado prá ti co, prag má ti co, do em pre sá rio bem su -
ce di do que é, que hoje al guém que está de olho em
um ter re no vi a ja, vol ta den tro de três me ses sem ne -
nhu ma pres sa, por que, com cer te za, o ter re no não foi
ven di do. O Bra sil está pa ra do. Não se com pra nem se
ven de nada na eco no mia bra si le i ra.

Por ou tro lado, se re co nhe ce mos que, até um
cer to mo men to, tem ha vi do equi lí brio na con di ção
ma cro e co nô mi ca do País, ve mos des vi os nas po lí ti-
cas mi cro e co nô mi cas e uma inér cia ad mi nis tra ti va
pou cas ve zes igua la da nes te mo men to. Por exem plo,
o au men to de um por cen to para o ser vi dor pú bli co.
Há dois me ses que o go ver no não con se gue co lo-
cá-lo no con tra-che que dos ser vi do res. Um au men to
que pa re ce inó cuo para todo mun do, mas que para
uma co nhe ci da mi nha foi mu i to mais que inó cuo, por -
que ela es ta va em uma fa i xa e, com um por cen to,
pas sou para ou tra fa i xa em que é tri bu ta da de ma ne i-
ra mais dura, ou seja, essa se nho ra, e tan tas ou tras
como ela, per deu com o tal au men to.

Ve mos que, por uma lado, há ma ni fes ta ções au -
to ri tá ri as. Ou tro dia me sai um se nhor, cujo nome não
me re cor do – cos tu mo lem brar-me do nome de de mo-
cra tas – que está en car re ga do de cu i dar, pelo lado do
go ver no, da re for ma do Ju di ciá rio e in ves te pe sa da-
men te para o lado des se Po der, di zen do co i sas do
tipo “nós en ten de mos que juiz é para jul gar e que a
ad mi nis tra ção da jus ti ça deve ser do go ver no”, ou
seja,  uma cla ra in va são de po der so bre po der, um
cla ro des res pe i to a um po der cons ti tu í do.

Temo mu i to pelo  que a con fu são pos sa tra zer, o
que a de sar ti cu la ção pos sa tra zer e por um  au to ri ta-
ris mo que está pa ten te em cer tos pas sos, que o go -
ver no vem to man do, pos sa tra zer e, mais ain da, vejo
o de sar vo ra men to nes se cam po da po lí ti ca eco nô mi-
ca. E mais ain da, a ti mi dez quan do sa be mos que ago -
ra, ou o go ver no toma uma ati tu de e ba i xa os ju ros de
ma ne i ra ra zoá vel, de ma ne i ra equi li bra da, mos tran do
con fi an ça em si pró prio, an tes de fi car de pen den do só 

da con fi an ça dos ou tros, ou o Bra sil en tra no qua dro
re ces si vo – ele já está fron te i ri ço a esse qua dro – a
que V. Exª alu de com a com pe tên cia ha bi tu al.

O Sr. Sér gio Gu er ra (PSDB – PE) – Se na dor
Arthur Vir gí lio, nes sa se ma na, fiz uma vi si ta ao meu
Esta do. Sou Se na dor de pri me i ro man da to, mas pude
fa zer vá ri as cons ta ta ções. A pri me i ra diz res pe i to à
ca pa ci da de de di vul ga ção da TV Se na do, o que,
aliás, já me ha via in for ma do o Se na do Le o nel Pa van,
pe ri to na ob ser va ção de tais fa tos. Per ce bi tam bém,
jun to às li de ran ças do in te ri or do Nor des te, a im por-
tân cia da pa la vra do Se na dor Arthur Vir gí lio nes ta
Casa.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Agra -
de ço a V. Exª.

O Sr. Sér gio Gu er ra (PSDB – PE) – Ouvi vá ri os
de po i men tos so bre a lu ci dez, a fir me za e o bri lho da
pa la vra do Se na dor Arthur Vir gí lio, Lí der do nos so
Par ti do. E achei que de ve ria di zer isso aqui hoje,
como um re co nhe ci men to ao Se na do Fe de ral e ao
Se na dor. Ouço hoje do Se na dor mais um pro nun ci a-
men to, com a qua li da de de sem pre, com a con sis tên-
cia de sem pre, ló gi co, equi li bra do, como deve ser a
pa la vra da Opo si ção de um país mo der no. Pre o cu-
pa-me, as sim como ao Se na dor Arthur Vir gí lio, as vá -
ri as si na li za ções vi gen tes. Há um ex ces so de ex po si-
ção do Pre si den te da Re pú bli ca. Nada con tra Pre si-
den tes da Re pú bli ca di ri gi rem-se ao seu povo e se co -
mu ni ca rem com a so ci e da de que pre si dem, mas é
evi den te que esse ex ces so de pa la vras, de opi niões e 
de apre sen ta ções pa re ce, na ver da de, um enor me
es for ço de ani ma ção, de man ter o cli ma num de ter mi-
na do ní vel, ao pas so que a re a li da de se con duz num
ou tro pa ta mar. A re a li da de são as ta xas de ju ros ele -
va dís si mas, os si na is ob je ti vos de em po bre ci men to e
de re du ção das ati vi da des eco nô mi cas. Não há ne-
nhu ma dis cri mi na ção po si ti va nos cor tes dos in ves ti-
men tos: ne nhu ma lu ci dez para fa zer con tin gen ci a-
men tos, por exem plo. Pro je tos vi ta is que ja ma is po de-
ri am so frer pa ra li sa ção es tão pa ra li sa dos. O Go ver no
não tem pla ne ja men to nes sa in ter fe rên cia, não con -
se gue es ta be le cer pri o ri da des. No ge ral, o Go ver no
não con se gue pro du zir e não pa re ce ter pla ta for mas
para sus ten tar a pro du ção, para fa zer as co i sas acon -
te ce rem. Toda essa pu bli ci da de em tor no do pro gra-
ma de com ba te à fome, até o pre sen te mo men to, tam -
bém é ape nas grá fi co, ele trô ni co e pu bli ci tá rio. Eu te -
nho cer te za de que a ad ver tên cia que V. Exª faz hoje
so bre o mo men to de gra ve com ple xi da de que atra ves-
sa mos, e que tam bém fez par te das pa la vras do Se na-
dor Tas so Je re is sa ti há pou cos mi nu tos, deve pre o cu-
par de for ma sig ni fi ca ti va aque les que ga nha ram a ele -
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i ção e que não fa zem no Go ver no o dis cur so da cam -
pa nha. Eu, pes so al men te, aliás, não con si de ro isso tão 
re le van te. Acho re le van te que o Go ver no faça o que
tem que fa zer pelo País. E apa ren te men te há uma cla -
ra si tu a ção na qual o Go ver no não está fa zen do o que
de ve ria fa zer pelo País, seja pelo ex ces so de um de ter-
mi na do com po nen te que tem por ob je ti vo re com por a
ima gem e a con fi an ça que o Go ver no do atu al Pre si-
den te não ti nha, seja por que de fato não pa re cem as
par tes do Go ver no es tar en vol vi das no pro ces so ab so-
lu ta men te per ti nen te, o pro ces so que crie uma con di-
ção de ala van car mos na prá ti ca, na eco no mia real, um 
País que pre ci sa se de sen vol ver. Qu e ro, como seu li -
de ra do, como Se na dor da sua Ban ca da e como bra si-
le i ro, fe li ci tá-lo pela sua fir me za, sua lu ci dez, seu bri -
lho, seu con vi te a uma ação mais res pon sá vel, mais
equi li bra da em de fe sa do Bra sil.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Se -
na dor Sér gio Gu er ra, V. Exª não sabe como é do meu
agra do per ten cer a um Par ti do que tem nos seus qua -
dros al guém do seu ca li bre in te lec tu al, do seu pre pa-
ro e, mais ain da – o que tal vez seja ime re ci do por mim 
–, ser Lí der de uma Ban ca da que tem pes so as tão ga -
ba ri ta das, tão pre pa ra das. V. Exª é um ex po en te do
nos so Par ti do e re pre sen ta mu i to bem as tra di ções li -
ber tá ri as, as tra di ções de lu ci dez des se Per nam bu co
de Jo a quim Na bu co, de To bi as Bar re to e de fi gu ras de 
enor me pre sen ça na vida pú bli ca bra si le i ra de hoje,
como Mar co Ma ci el e o Go ver na dor Jar bas Vas con-
ce los. E co lo co V. Exª no mes mo pé, no mes mo pas -
so, na mes ma ba ti da, por en ten der que V. Exª é de
fato um qua dro po lí ti co ad mi rá vel.

Mas pego um só exem plo prá ti co. V. Exª fa lou da
ani ma ção. O Pro gra ma Fome Zero. Qu an to de mi li tân-
cia de jo vens não agre gou ao Go ver no Lula,  re sul tan-
do em vo tos, em en tu si as mo, em co lo ri do para a cam -
pa nha? De po is, des co briu-se que, tan to quan to o
Pro gra ma Fome Zero, não ha via nada es cri to, nada
es tru tu ra do. Era ape nas algo da ani ma ção, era ain da
a fase Duda da cam pa nha. Qu e re mos uma fase efe ti-
va men te Lula de Go ver no, aque la em que o Pre si den-
te vai per ce ber a ne ces si da de da so bri e da de, de sen -
tar e go ver nar. Pode não ser agra dá vel, pode ser ári -
do, pode ser me nos di ver ti do, mas é fun da men tal que
com pre en da que go ver nar não é exa ta men te um pas -
sa tem po; é sen tar, go ver nar, des pa char, fi car aten to
aos pro ble mas, é, en fim, ti rar do pa pel pro je tos que
ser vi ram para o voto e que pre ci sam ser vir ago ra para 
ação de Go ver no.

Ci tei o Fome Zero e V. Exª tam bém.  E cito o Pri -
me i ro Empre go, que foi adi a do mais uma vez por in -
ter mi ná ve is 30 dias. 

Pros si go na le i tu ra do meu dis cur so e, em se gui-
da, con ce de rei apar tes aos Se na do res Edu ar do Su-
plicy, Le o nel Pa van, ao Lí der José Agri pi no e ao com pa-
nhe i ro De mós te nes, Se na dor pelo Esta do de Go iás.

A ex ces si va de pen dên cia de ca pi ta is es tran ge i-
ros, e não a fal ta de ajus te fis cal in ter no, foi apon ta da
co in ci den te men te por Lula e por Ser ra du ran te toda a
cam pa nha ele i to ral como sen do o prin ci pal em pe ci lho
para a re to ma da do de sen vol vi men to. Era o mes mo
dis cur so como pro pos ta para a po lí ti ca eco nô mi ca -
os ana lis tas até di zi am que o de ba te eco nô mi co es ta-
va mor no.

Mas ha via e há uma gran de di fe ren ça no “como
fa zer”. Ou seja, o PSDB e o PT apre sen ta vam tan to o
mes mo di ag nós ti co dos obs tá cu los quan to, su pos ta-
men te, o mes mo ob je ti vo. A di fe ren ça é que mos trá-
va mos como fa zer, por que sa bía mos e sa be mos
como fa zer. Já o can di da to Lula es ca pou do de ba te,
op tan do pelo pro gra ma de Go ver no es cri to, com ver -
bo no tem po pas sa do, pois seu in ten to era cri ti car o
Go ver no Fer nan do Hen ri que sem ja ma is ex pli car
como fa ria para aper fe i ço ar a eco no mia, para de fen-
der o País.

Deve ser por isso que, como diz Ma ria da Con -
ce i ção, Lula che gou ao Go ver no, aban do nou tudo
que o PT sem pre de fen deu em ter mos de po lí ti ca
eco nô mi ca.

Re for mar para me lho rar a vida de quem vive na
casa sig ni fi ca mu dar, com au to no mia, com fir me za,
as es tru tu ras eco nô mi cas para di mi nu ir a de pen dên-
cia ex ter na e não para agra dar as vi si tas.

Va mos exem pli fi car com a Re for ma Tri bu tá ria. A
pri o ri da de má xi ma de ve ria ser de so ne rar ex por ta-
ções e in ves ti men tos, mas a re for ma do Go ver no foi
re du zi da a uma re for ma do ICMS, como se os Go ver-
na do res e não os ex por ta do res fos sem os que têm
mais pro ble mas. Ti rar os tri bu tos em bu ti dos na ca de ia
de pro du ção pode ser fe i to por me di da pro vi só ria: foi
as sim que Fer nan do Hen ri que mu dou o PIS e abriu o
ca mi nho para mu dar o COFINS. O que es pe ra o Go -
ver no do PT para ti rar o COFINS de cima dos ex por ta-
do res? O pro ble ma de de vo lu ção do ICMS para os ex -
por ta do res es ta va con cen tra do em pou cos Esta dos e
em pou cos pro du tos - os gran des ex por ta do res de
aço, ce lu lo se, alu mí nio, ma de i ra. Ago ra, em vez de
ne go ci ar com pen sa ções para os Esta dos que per-
dem com tal de vo lu ção, o Go ver no está de i xan do
abrir uma fren te de ba ta lha para mu dar o des ti no do
ICMS nas ope ra ções in ter nas, que po dem re que rer
dez ve zes mais com pen sa ções para os Esta dos su -
pe ra vi tá ri os no co mér cio in ter no do que aque las ne -
ces sá ri as para res sar cir ape nas os ex por ta do res.
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Aliás, é cu ri o so que o Go ver no Fe de ral não de -
fen da o pro je to de re for ma tri bu tá ria, do mes mo modo 
que ten ta fa zer com o pre vi den ciá rio. As au to ri da des
fa zen dá ri as fe de ra is, até hoje, não ex pli ca ram os por -
me no res do pro je to, li mi tan do-se a dis cur sos ge né ri-
cos com os qua is todo mun do con cor da, po rém omi -
tin do-se de ex pli car como as me di das pro pos tas po -
dem aten der a tais ob je ti vos. Não ex pli ca se quer a
Re ce i ta Fe de ral o que está acon te cen do com a ar re-
ca da ção do PIS/PASEP, o tri bu to que mais cres ceu no 
pri me i ro qua dri mes tre (aci ma de 50%), ren den do ga -
nhos para a Re ce i ta Fe de ral em va lo res ab so lu tos su -
pe ri o res até aos do COFINS e CPMF, fru to das mu -
dan ças pro mo vi das pela Me di da Pro vi só ria nº 66 e
que an te ci pa ria a re for ma.

Ouço, com mu i ta hon ra, para seus con ci so
apar te, o Se na dor  Edu ar do Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (João Alber to Sou za) –
Se na dor Arthur Vir gí lio, a ses são en cer rar-se-á às
18:30h. Gos ta ria que V. Exª aten tas se para o tem po.

Mu i to obri ga do.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, gos ta ria que V. Exª me per mi tis se me ra-
men te con ce der os apar tes. Eles se rão bre ves e acre -
di to que, com mais duas pa la vras, eu con cluo.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na-
dor Arthur Vir gí lio, V. Exª traz à tri bu na do Se na do um
de ba te de sa fi a dor para nós to dos, no mais alto e res -
pe i to so ní vel, bem como al guns ele men tos que, pa re-
ce-me, pre ci sam ser ob je to de um me lhor es cla re ci-
men to, in clu si ve no que diz res pe i to aos co men tá ri os
fe i tos pe los Se na do res que o apar te a ram. Por exem -
plo, o Se na dor Tas so Je re is sa ti men ci o nou que se
pas sa ram seis me ses, quan do, na ver da de, são qua -
tro me ses e vin te dias. Assim, que exi ja mos do Pre si-
den te Lula e do Mi nis tro Anto nio Pa loc ci aqui lo que é
pos sí vel em qua tro me ses e vin te dias. Mas eu tam -
bém gos ta ria de atu a li zar ao má xi mo o pro nun ci a-
men to de V. Exª, até mes mo re gis tran do que o no ti ciá-
rio de hoje está a in di car que hou ve, de fato, um do mí-
nio da si tu a ção in fla ci o ná ria. Infor ma a im pren sa que
a in fla ção em maio, me di da pelo Índi ce Ge ral de Pre -
ços, fi cou pra ti ca men te es tá vel e re gis trou alta de
ape nas 0,02%, se gun do in for me da Fun da ção Ge tú-
lio Var gas. Em abril, ha via fi ca do em 1,24%. O Índi ce
Na ci o nal de Pre ços ao Con su mi dor apre sen tou alta
de 0,77%, após re gis trar 1,21% no mês an te ri or. Por -
tan to, es ta mos ca mi nhan do para do mi nar a in fla ção.
E jus ta men te, V. Exª sabe mu i to bem, são es sas as

con di ções que per mi ti rão ao Go ver no, às au to ri da des
mo ne tá ri as, ama nhã, na re u nião do Co pom, exa mi-
nar a hi pó te se con cre ta de di mi nu i ção da taxa de ju -
ros, mes mo que gra du al men te. V. Exª mos trou que
hou ve uma alta for mi dá vel, fan tás ti ca. Na ver da de, a
taxa de ju ros es ta va de fi ni da em 25% pelo Ban co
Cen tral. Qu an do ter mi nou o Go ver no Fer nan do Hen -
ri que Car do so hou ve uma alta de 1% e, de po is, de
0,5%, indo para 26,5%. Então, não foi tão ex tra or di ná-
ria as sim. Estou ape nas re gis tran do os fa tos, mas eu
acre di to, em bo ra não seja eu quem vá de ci dir...

O SR. PRESIDENTE (João Alber to Sou za) –
Se na dor Edu ar do Su plicy, seu apar te era de dois mi -
nu tos e V. Exª já fa lou três mi nu tos.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) –
Peço-lhe só mais trin ta se gun dos, Sr. Pre si den te,
para pro por ao Se na dor Arthur Vir gí lio que exa mi ne
com aten ção, até para que pos sa mos acom pa nhar
mais de per to o que se pas sa na re u nião do Co pom,
que S. Exª exa mi ne com aten ção a pro po si ção que fiz. 
Falo do Pro je to nº 60, de 1999 – apre sen ta do, por tan-
to, du ran te o Go ver no do ex-Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so –, que visa per mi tir que a TV Se -
na do – até por que, nós, Se na do res, te mos a obri ga-
ção de acom pa nhar de per to o que se pas sa no Ban -
co Cen tral – pos sa trans mi tir a re u nião do Co pom,
para que se tor nem in te i ra men te trans pa ren tes as de -
ci sões, as mo ti va ções, os ra ci o cí ni os e a ló gi ca da-
que le Con se lho. Tra ta-se de um pro je to que está
pron to para ser vo ta do na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia. O Se na dor Anto nio Car los Ma -
ga lhães, in fe liz men te, deu um pa re cer con trá rio.
Quem sabe S. Exª, à luz da ver da de, da trans pa rên-
cia, re ve ja seu pon to de vis ta. S.Exª pode ter ob ser va-
do al gu ma re co men da ção por par te da as ses so ria
téc ni ca.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Se -
na dor, res pon de rei a V. Exª por tó pi cos.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Já
ter mi nei.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) –
Antes de mais nada, devo di zer que tal vez o Se na dor
Anto nio Car los te nha pro cu ra do pro te gê-lo, por que,
se esse pro je to pas sar ago ra, V. Exª po de rá ter o des -
ti no da Se na do ra He lo í sa He le na ou do De pu ta do
Babá. Tal vez te nha sido co le guis mo do Se na dor Anto -
nio Car los Ma ga lhães.

Ago ra os tó pi cos.
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Em pri me i ro lu gar, como pre sen te a V. Exª, vou
ler os da dos de uma ta be la com a evo lu ção dos ju ros
nos úl ti mos tem pos.

Logo no auge da cha ma da “cri se rus sa”, o Go -
ver no Fer nan do Hen ri que che gou a ele var a Se lic
para 44,95. Ela foi sen do ba i xa da vá ri as ve zes, men -
sal men te, até che gar a 16,76, em maio de 2001. De -
po is – as con di ções não es ta vam mu i to pro pí ci as, por
vá ri as ra zões, até por fa tos de que não ha via cul pa do
Go ver no –, esse ín di ce es ta bi li zou-se em 18. E aí ve -
re mos a co in ci dên cia com a con so li da ção da can di-
da tu ra Lula, até se che gar a 21,90.

Te nho cer te za de que o Pre si den te Lula, ho-
mem que pre zo, que es ti mo, é ho nes to, as sim como
te nho cer te za de que o Mi nis tro Pa loc ci o é tam bém.
Se ja mos ho nes tos: o go ver no de tran si ção pe diu ao
Go ver no Fer nan do Hen ri que que au men tas se a taxa
Se lic de 21,90 para 25, para que o Go ver no Lula não
pre ci sas se en trar com a ne ces si da de téc ni ca de au -
men tar a taxa de ju ros. É bom que re la te mos essa his -
tó ria re cen te. É bom que isso es te ja bem cla ro ago ra.

À épo ca, hou ve quem acon se lhas se o Pre si den-
te – maus con se lhe i ros –, a não au men tar nada ou a
au men tar pou co, para de i xar essa ne ces si da de téc ni-
ca nas mãos do Go ver no Lula, que co me ça ria des-
cas can do um gran de aba ca xi. Fer nan do Hen ri que
não fez isso.

Qu e ria ape nas cre di tar à ne ces si da de do go ver-
no de tran si ção e da pró pria eco no mia, que es ta va
de sar vo ra da na que la al tu ra, o au men to de 21 para 25 
e, de po is, de 25 para 26,5. Te nho de cla ra ção mi nha
nos jor na is apo i an do o au men to da taxa de ju ros, da
mes ma ma ne i ra que me sin to com au to ri da de mo ral
para di zer que está na hora de ba i xar. É pos sí vel ba i-
xar, sim. É pos sí vel ba i xar algo aci ma de cos mé ti cos
0,25%, algo aci ma de cos mé ti cos 0,50% ou 1%. É
pos sí vel ba i xar, sim, por que, se te mos ju ros, se te mos
hoje ris co-país pa re ci do com o do tem po do Pre si den-
te Fer nan do Hen ri que Car do so, nada ne nhu ma ma ra-
vi lha, nada igual ao que Chi le e Mé xi co atin gi ram,
nada igual ao da Rús sia, por que te ría mos que nos
dis tan ci ar dos ju ros que vi gi am à épo ca em que o ris -
co Bra sil, para o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so, era de 700 ou 800 pon tos?

Sei que V. Exª, no ín ti mo, está con cor dan do co -
mi go. E es pe ro que exis ta mes mo essa li ber da de no
Par ti do, para que V. Exª pos sa di zer, com o pe i to aber-
to, como es tou di zen do, de fato, que nós dois, V. Exª e

eu, as sim como o Lí der Alo i zio Mer ca dan te, que re-
mos ba i xar os ju ros ago ra. Sa be mos que é pos sí vel.

Eu não fa ria nada tres lou ca do, eu não fa ria nada 
pa re ci do com o que re ce bi da Opo si ção, de par te de
al guns co le gas de V. Exª, me nos téc ni cos em eco no-
mia do que V. Exª, mas acho que dá para se man ter o
com pro mis so com a es ta bi li da de dos pre ços e com a
es ta bi li da de eco nô mi ca e a cre di bi li da de in ter na ci o-
nal do País se o Go ver no bra si le i ro mos trar, des ta
vez, ele pró prio, cren ça em si mes mo. Pode ba i xar,
sim. Se não ba i xar, terá de mons tra do medo, pa ú ra,
terá de mons tra do uma enor me in qui e ta ção di an te da
sua pró pria auto-es ti ma. É hora de fazê-lo.

Ouço o apar te do Se na dor Le o nel Pa van e, em
se gui da, do Lí der José Agri pi no.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Só
fal tou V. Exª di zer se se ria fa vo rá vel a que pos sa a TV
Se na do trans mi tir a re u nião do Co pom. Obvi a men te,
se for jun to com a re u nião do Se na do Fe de ral, aí...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Se V.
Exª achar que isso não pre ju di ca V. Exª jun to ao Mi nis-
tro José Dir ceu, sou a fa vor. Ago ra, te nho a im pres são
de que V. Exª to ma rá o des ti no da Se na do ra He lo í sa
He le na se isso pas sar. O Se na dor Anto nio Car los Ma -
ga lhães pro te geu V. Exª. Só pos so en ten der as sim,
por que a to le rân cia está sen do mí ni ma no seu Par ti-
do. Não tra tam os dis si den tes como tra ta mos, por
exem plo, Almi no Afon so*, que dis cor dou de nós e
saiu do Par ti do quan do quis. Enten día mos que S. Exª
era uma dis si dên cia em re la ção a cer tos pon tos, mas
o PSDB, de mo crá ti co, o res pe i tou e até o fi nal acre di-
tou que po de ria che gar a pon tos em co mum com S.
Exª. Essa in to le rân cia me pre o cu pa, por que é épo ca
de de mo cra cia e de exa cer ba men to das li ber da des e
não de cas tra ção da opi nião de quem quer que seja.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Le o nel Pa van.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Pri me i ra-
men te, agra de ço a opor tu ni da de de po der par ti ci par
des se tão rico pro nun ci a men to. So mos ain da no vos
aqui no Con gres so, inex pe ri en tes, mas já con se gui-
mos apren der a for ma de tra ba lhar, com trans pa rên-
cia, com le al da de, para re al men te tra zer mos be ne fí ci-
os a esta Casa e ao nos so País. Tudo que apren de-
mos, com cer te za, tem o seu exem plo. Para nós, é um
or gu lho mu i to gran de tê-lo como Lí der do Par ti do. Seu 
pro nun ci a men to mos tra a todo o Bra sil o ou tro lado da 
mo e da. V. Exª está mos tran do o que o PT tan to fa la va
e que, cer ta men te, Se na do res e De pu ta dos do PT
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tam bém gos ta ri am de fa lar, mas o medo da per se gui-
ção, o medo de ser ex pul so, de se rem cha ma dos à
aten ção pu bli ca men te os de i xa acu a dos, com medo
de di zer a ver da de.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – So -
mos so li dá ri os a S. Exªs. Não gos ta mos de ver nin-
guém ate mo ri za do nes te País, lu ta mos por li ber da de
para que nin guém te nha que ter medo nes te País.
Essa é a nos sa des ti na ção, mi nha e de V. Exª.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Te mos usa -
do da pa la vra se gui da men te, como ami gos, para
mos trar ao Go ver no de Lula suas in co e rên ci as. Esta -
mos aler tan do o PT de que, lá fora, o povo es pe ra que 
seja cum pri do o que foi pro me ti do na cam pa nha ele i-
to ral.

O SR. PRESIDENTE (João Alber to Sou za) –
Per mi ta-me, Se na dor Le o nel Pa van, co mu ni car ao
Se na dor Arthur Vir gí lio que pror ro ga rei a ses são por
10 mi nu tos, a fim de que S. Exª con clua o seu pro nun-
ci a men to, e a V. Exª, que seu apar te já tem qua tro mi -
nu tos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB  AM) – Agra -
de ço a V. Exª, Sr. Pre si den te.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB  SC) – O seu pro -
nun ci a men to, Se na dor Arthur Vir gí lio, é um avi so ao
Go ver no Lula, é um avi so ao PT. Se gun do um di ta do
po pu lar: “quem avi sa ami go é”. V. Exª não está fa zen-
do um pro nun ci a men to de opo si tor, mas até de ami -
go, aler tan do este Go ver no de que está le van do o
Bra sil ao caos. É mu i to pou co tem po para trans for mar
este País e mos trar ser vi ço. Mas o povo per gun ta:
“Como se pode, em tão pou co tem po, ele var tan to a
taxa de ju ros?” Te mos medo de que, com o pas sar do
tem po, o País che gue ao caos. Pa ra béns pelo seu
pro nun ci a men to.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB  AM) – Se na-
dor Le o nel Pa van, V. Exª, além de ser um dos ba lu ar-
tes da nos sa ban ca da, é um ho mem pú bli co des ti na-
do a al çar gran des vôos em seu Esta do. O Se na dor
Tas so Je re is sa ti, que es te ve em seu Esta do, dis-
se-me que V. Exª faz fi li a ções se ma na is de qua tro mil
a cin co mil pes so as. Che go a pen sar que é como se,
sim bo li ca men te, V. Exª se ele ges se De pu ta do Fe de-
ral a cada vi a gem de fim-de-se ma na a San ta Ca ta ri-
na. Ou seja, V. Exª re a fir ma a sua com ple i ção ma jo ri-
tá ria, e o seu ca rá ter de guer re i ro or gu lha o seu Par ti-
do e, sem dú vi da al gu ma, tem uma gran de con tri bu i-
ção a em pres tar ao seu País.

O Sr. José Agri pi no (PFL  RN) – Se na dor
Arthur Vir gí lio, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB  AM) – Ouço
o no bre Lí der José Agri pi no, com mu i ta hon ra.

O Sr. José Agri pi no (PFL  RN) – Se na dor
Arthur Vir gí lio, V. Exª  como eu e os que fa zem opo si-
ção nes ta Casa – tem, en tre ou tros, o de ver de tra zer
para cá o gri to das ruas. Esse é o de ver da Opo si ção,
e V. Exª o faz com bri lho nes te mo men to. Con si de ro
mu i to fá cil fa zer a cons ta ta ção, até pela le i tu ra dos jor-
na is, de que o Go ver no – e eu vou re co nhe cer isto –,
no cam po da ma cro e co no mia, tem pro mo vi do acer -
tos, à cus ta de ati tu des co ra jo sas por par te de quem
pro me teu uma co i sa e está fa zen do ou tra, mas está
fa zen do cer to. Po rém, em fun ção das ati tu des que
toma, está le van do o País a uma si tu a ção de ex tre ma
di fi cul da de na mi cro e co no mia. O Bra sil vai bem na
ma cro e co no mia  é ver da de que à cus ta do au men to
da meta do su pe rá vit pri má rio para 4,25% do PIB, que 
não está cum prin do por que está che gan do aos 7%.
Para que tan to? Não ha ve ria nem ne ces si da de, Se -
na dor Arthur Vir gí lio, dos cor tes no Orça men to, do au -
men to do de pó si to com pul só rio dos ban cos, que re ti-
rou di nhe i ro de cir cu la ção! Tudo isso é per ver si da de
em ter mos de ge ra ção de em pre go e de ati vi da de
eco nô mi ca  esta, sim, a ban de i ra em tor no da qual o
Pre si den te Lula fez a cam pa nha e ga nhou a ele i ção.
Mas o fato é que V. Exª está de nun ci an do aqui lo que
deve ter vis to nas ruas de Ma na us e que eu vejo nas
ruas de Na tal, de Mos so ró, de Ca i có. Qu al quer um de
nós vê, nas ruas das nos sas ci da des, uma si tu a ção
de de sem pre go cres cen te e o Bra sil li te ral men te pa -
ran do. Qual é o re mé dio? Ati var a eco no mia. Como se 
vai ati var a eco no mia? Há um re mé dio cla ro: ba i xar a
taxa de ju ros. Então di zem: “Mas isso é ir res pon sa bi li-
da de! No mo men to em que se deve cu i dar da in fla-
ção, isso é ir res pon sa bi li da de!” Como é ir res pon sa bi-
li da de? Da mes ma for ma com que há una ni mi da de
em tor no da idéia de que, na ma cro e co no mia, o Go -
ver no vai bem, está-se con subs tan ci an do una ni mi da-
de  bas ta ver os edi to ra is de pri me i ra pá gi na dos jor -
na is de res pon sa bi li da de des te País – de que, na mi -
cro e co no mia, o País vai mal, está pa ran do!

O SR. PRESIDENTE (João Alber to Sou za) – Se -
na dor José Agri pi no, seu tem po está-se es go tan do.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Já vou con -
clu ir meu ra ci o cí nio, Sr. Pre si den te. E, de for ma aces -
só ria, ain da há a per ver si da de do au men to do sa lá rio
mí ni mo para R$240,00 e o ri dí cu lo au men to de 1% no 
sa lá rio dos ser vi do res! Asso cio-me a V. Exª, por que
aqui es ta mos para apre sen tar o gri to das ruas, mas
tam bém para apre sen tar pro pos tas. Há cli ma para a
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re du ção da taxa de ju ros. Bas ta ve ri fi car os bo le tins
se ma na is do Ban co Cen tral e cons ta tar que a pro je-
ção da in fla ção está em cur va de cli nan te. Há ple nas
con di ções téc ni cas para se ini ci ar uma vi go ro sa re du-
ção das ta xas de ju ros. Che ga de tan to aper to! Va mos
acor dar o BNDES, o Ban co do Bra sil, o Ban co do Nor -
des te, que es tão dor min do! O País pa rou! A Na ção
dis põe de ins tru men tos fi nan ce i ros para ati va ção da
eco no mia. O País não é a ma cro e co no mia, mas é a
mi cro e co no mia, pela qual fa la mos V. Exª e eu, que o
cum pri men to pelo bri lhan tis mo do seu dis cur so.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Se -
na dor José Agri pi no, che guei a esta Casa ad mi ra dor
de V. Exª e hoje me con si de ro seu ami go e um com pa-
nhe i ro in se pa rá vel. Apren di a ver toda a gar ra que o
seu ca va lhe i ris mo es con de, toda a dis po si ção de luta
e co e rên cia. Para mim, é uma gran de hon ra po der,
com os meus com pa nhe i ros, es tar ao seu lado e ao
lado do seu par ti do, nes ta jor na da de opo si ção con -
se qüen te e sé ria que fa ze mos ao Go ver no do Pre si-
den te Lula.

V. Exª diz mu i to bem. A ma cro e co no mia tem
sido até ago ra bem ge ren ci a da. Tal vez o pri me i ro tro -
pe ço ma cro e co nô mi co do Go ver no Lula te nha sido
não es ta be le cer co ra jo sa men te no vos pa râ me tros
para a taxa Se lic já na re u nião que se en cer ra rá ama -
nhã ou de po is de ama nhã.

Te nho con vic ção de que a ten dên cia da in fla ção
de cli nan te é cla ra. Di zem os mais con ser va do res que
é pre ci so, por exem plo, ter mos a cer te za de que não
ha ve rá ne nhum re pi que. Alguns che gam ao pon to de
di zer que ju lho po de rá ser o mês de re pi que. Re al-
men te, pode. Mas digo que o se ria de for ma sa zo nal;
de for ma al gu ma es tru tu ral. Ju lho é mês de re a jus te
de pre ços pú bli cos, e, em agos to, se ria re to ma da a
ten dên cia de cli nan te. Ima gi nem se es tão pro pon do,
no fun do, que aguar de mos cer to tem po, apro fun dan-
do o qua dro pré-re ces si vo, tor nan do-o efe ti va men te
re ces si vo, e apro fun de mos essa pers pec ti va som bria
para a nos sa eco no mia, de i xan do para agos to  quem
sabe como es ta rá a eco no mia até lá  a pos si bi li da de
de al te rar mos a taxa de ju ros. V. Exª tem toda a ra zão:
está na hora de fazê-lo, e a con cla ma ção é co lo ca da
da ma ne i ra mais cons tru ti va: que o Mi nis tro Anto nio
Pa loc ci (*) seja o tem po in te i ro ca u te lo so, mas não
mis tu re ca u te la com medo. Pa re ce-me que a op ção
ago ra está cla ra men te en tre a ca u te la ou sa da e o
medo. E o medo vai mos trar, ao fim e ao cabo, que
não sou be esse medo ser ele pró prio ca u te lo so.

Pros si go meu dis cur so, Sr. Pre si den te, con clu in-
do-o.

A fal ta de ou sa dia e a pró pria apa tia na de fe sa
da re for ma tri bu tá ria si na li zam que, no fun do, esse é
um Go ver no em tran si ção en tre re for mar mes mo e
con ser var. Se ria a hora de suas au to ri da des eco nô-
mi cas e fis ca is pro mo ve rem mu dan ças que, sem fe rir
a es ta bi li da de her da da do Go ver no an te ri or, le vas-
sem o País a dar um pas so à fren te, de so ne ran do ex -
por ta ções, in ves ti men tos e em pre go, como meio in -
du tor da re to ma da do cres ci men to eco nô mi co. So-
bram boas in ten ções ao Pre si den te e a mu i tos do seu
Go ver no, mas fal ta me lhor dis cer ni men to dos pro ble-
mas e ou sa dia para op tar pelo cres ci men to eco nô mi-
co. La men ta vel men te, a ilu são está ven cen do a es pe-
ran ça, e o medo está-se ali an çan do com o medo.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do a V. Exª.
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT  SP) – Se na-

dor Arthur Vir gí lio, per mi ta-me ape nas um apar te.
O SR. PRESIDENTE (João Alber to Sou za) –

Se na dor Edu ar do Su plicy, já foi en cer ra do o pro nun ci-
a men to.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT  SP) – Sr.
Pre si den te, V. Exª con ce deu a pa la vra ao ora dor até
às 18 ho ras 40 mi nu tos. Então, em 30 se gun dos, eu
fa ria o apar te, se V. Exª ti ver a gen ti le za de o per mi tir.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB  AM) – Então
eu ou vi ria tam bém a mi nha co le ga de par ti do, a Se na-
do ra Lú cia Vâ nia, se pu des se ou vir V. Exª. Se ria um
pra zer ou vir os dois, se o Sr. Pre si den te o per mi tir.

Então, os apar tes de pen de rão de V. Exª, Sr. Pre -
si den te, se pror ro gar sua pro ver bi al boa von ta de.

O SR. PRESIDENTE (João Alber to Sou za) – O
tem po de V. Exª está en cer ra do. Pror ro ga mos a ses -
são por 10 mi nu tos, e ago ra te nho que en cer rá-la.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB  AM) – Eu de -
i xo nas mãos de V. Exª. Se V. Exª per mi te, eu ouço; se
não per mi te, não ouço. Apren di a con fi ar...

O SR. PRESIDENTE (João Alber to Sou za) –
Então, te rei que pror ro gar a ses são por mais cin co mi -
nu tos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB  AM) – Agra -
de ço a V. Exª, Sr. Pre si den te. Mu i to obri ga do.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT  SP) – A Se -
na do ra Lú cia Vâ nia terá pri o ri da de, e V. Exª po de rá
me dar os 30 se gun dos fi na is.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB  AM) – V. Exª
é um ca va lhe i ro, Se na dor Edu ar do Su plicy. Por isso o
ad mi ro tam bém.

A Srª Lú cia Vâ nia (PSDB  GO) – Agra de ço ao
Se na dor Edu ar do Su plicy pela gen ti le za de me ce der
a pa la vra. Se na dor Arthur Vir gí lio, que ro ex ter nar mi -
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nha sa tis fa ção em vê-lo nes sa tri bu na, com ati tu de
co ra jo sa, re pre sen tan do, sem dú vi da ne nhu ma, o an -
se io do povo bra si le i ro. O pro nun ci a men to de V. Exª
re tra ta exa ta men te o pen sa men to de to dos nós, que
já fo mos go ver no, que já fo mos res pon sá ve is na área
eco nô mi ca. V. Exª mar ca sua po si ção não com um
dis cur so va zio, pan fle tá rio, mas com um dis cur so que
apre sen ta nú me ros e de mons tra a ne ces si da de de
que te nha mos, nes ta pró xi ma re u nião do Co pom, a
re du ção dos ju ros. Nós es pe ra mos isso e sa be mos
que esse re sul ta do não será um re sul ta do ir res pon sá-
vel. Pelo con trá rio, o País exi ge isso, as ruas exi gem
isso, pois o de sem pre go no Bra sil tor nou-se in su por-
tá vel. Por tan to, V. Exª or gu lha o nos so Par ti do e a sua
Ban ca da, que se faz so li dá ria com V. Exª nes te mo -
men to.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Mu i to
obri ga do, Se na do ra Lú cia Vâ nia. V. Exª, que, como
Mi nis tra do go ver no an te ri or, cu i dou da área so ci al e,
como nin guém, en ten de bem dela, po de rá ago ra, no
Se na do, como fu tu ra Pre si den te da Co mis são de
Assun tos So ci a is, de sen vol ver um tra ba lho que au-
men ta rá em mu i to a sen si bi li da de de to dos nós para a 
ques tão da de si gual da de so ci al.

Fi nal men te, ouço o meu que ri do ami go, Se na-
dor Edu ar do Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (João Alber to Sou za) –
Apro ve i to para pe dir a com pre en são dos Srs. Se na-
do res para co la bo rar com a Mesa a fim de que o Re gi-
men to seja cum pri do.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – V.
Exª, Se na dor Arthur Vir gí lio, pode es tar cer to de que
o Pre si den te Lula é aque le que mais tor ce, dan do li -
ber da de ao mem bros do Co pom para que pos sa ha -
ver a de ci são de ba i xar as ta xas de ju ros se os mem -
bros do Co pom efe ti va men te acha rem que isso é viá -
vel. Por essa ra zão, acho que se ria mu i to in te res san te
ha ver a trans pa rên cia do ra ci o cí nio das pes so as no
Co pom. No que diz res pe i to à ob ser va ção de V. Exª
so bre a li ber da de de cada um se ex pres sar, pode es -
tar cer to de que o meu em pe nho está sen do para que
a Se na do ra He lo í sa He le na e os ou tros pos sam ter
uma ati tu de de mu i to res pe i to para com o Pre si den te
e o Mi nis tro, mas pos sam tam bém se rem res pe i ta dos
nas suas opi niões, res guar da do aqui lo que cons ti tui o 
que está no Re gi men to e nas nor mas do Par ti do,
quan do se fe cha a ques tão. Mas lem bro a V. Exª que
tam bém o pró prio PSDB teve ati tu des mu i to du ras,
por exem plo, com res pe i to aos nos sos Co le gas Alva -
ro Dias e Osmar Dias, que aca ba ram pre ci san do sair
do PSDB por que ha vi am as si na do uma CPI. Nós do
Par ti do dos Tra ba lha do res te mos uma dis ci pli na no
que diz res pe i to à vo ta ção quan do essa, por ven tu ra,

ten do ha vi do a ques tão fe cha da, não for res pe i ta da.
Está em trâ mi te o Con se lho de Éti ca para ou vir os três 
Par la men ta res, e a Di re ção sabe que, no que eu pu -
der co la bo rar para que haja o res pe i to en tre as par tes
e uma for ma cons tru ti va de re so lu ção do pro ble ma,
te rão a mi nha co la bo ra ção. Obri ga do.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Co -
nhe ço V. Exª. O ex-Pre si den te Ulysses Gu i ma rães
cer ta vez pe diu a V. Exª e a mim que acom pa nhás se-
mos as pes so as que es ta vam pe din do ele i ções di re-
tas. De ve mos ter trans mi ti do uma gran de se gu ran ça
às pes so as, dan do su por te e ga ran tia aos mi li tan tes
pe las ele i ções di re tas. Du vi dei da mi nha e da sa ni da-
de de V. Exª na que le mo men to por que es tá va mos nós 
so zi nhos, e as tro pas do Ge ne ral New ton Cruz qui se-
ram atra ir-nos para trás dos Mi nis té ri os. Eu dis se a V.
Exª: “Va mos por aqui, Edu ar do, por que, se ti ver mos
de apa nhar ou so frer al gum cons tran gi men to ma i or,
será na luz e ja ma is na es cu ri dão”. Mas la men to que
ain da es te ja mos dis cu tin do hoje li ber da de de opi nião.

Em re la ção a Alva ro Dias e Osmar Dias, não te -
nho ne nhu ma dú vi da de que meu Par ti do co me teu
um equí vo co na que le mo men to. Ago ra, não é da ín -
do le do meu Par ti do fi car fis ca li zan do. Ele pro cu ra
con ven cer, tra ba lhar as dis si dên ci as, le van do-as,
pelo con ven ci men to ou não, a uma po si ção de con-
sen so.

Mas te nho cer te za ab so lu ta de que, se al guém
no PT, por pre po tên cia ou au to ri ta ris mo, ima gi na que
vai si len ci ar a voz de uma pes soa bra va como V. Exª,
esse al guém es ta rá me ra men te des per tan do o leão
que sei que está hoje, em ter mos de de mo cra cia, dor -
mi tan do den tro de V. Exª. Nin guém ca la rá sua voz
como nin guém ca la ria a mi nha. Arre pen der-se-ão
aque les que ten ta rem tan to uma co i sa quan to ou tra.
Por isso, ima gi no que o me lhor ca mi nho seja o Par ti do
de V. Exª re to mar o le i to da de mo cra cia, por que mi li-
tan tes tão bra vos não se de i xa rão in ti mi dar.

Sr. Pre si den te, agra de ço a V. Exª toda a gen ti le-
za e todo o ca va lhe i ris mo que o mar cam des de quan -
do che ga mos jun tos ao Con gres so Na ci o nal. Encer ro
o meu pro nun ci a men to sa ben do que abu sei da sua
boa von ta de, mas, por ou tro lado, apren di a ad mi rá-lo
ain da mais pela vir tu de da to le rân cia e do ape go de V.
Exª ao de ba te nes ta Casa.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (João Alber to Sou za) –
Se na dor Arthur Vir gí lio, agra de ço a V. Exª a com pre-
en são.

Os Srs. Se na do res Val mir Ama ral, Arthur Vir gí lio
e Ro me ro Jucá en vi a ram dis cur sos à Mesa para se -
rem pu bli ca dos, na for ma do dis pos to no art. 203 do
Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fru to da con ver-
gên cia de von ta de e em pe nho do po der pú bli co, li de-
ran ças em pre sa ri a is bra si le i ras e en ti da des de pes-
qui sa, o Se brae – Ser vi ço Bra si le i ro de Apo io às Mi -
cro e Pe que nas Empre sas é uma ins ti tu i ção de ca rá-
ter pú bli co, con du zi da pri mor di al men te pela ini ci a ti va
pri va da, que tem como mis são o fo men to dos pe que-
nos ne gó ci os no País. Em toda a sua exis tên cia tem
pro va do co ti di a na men te a re le vân cia do seu pa pel, ao 
des per tar nos bra si le i ros o em pre en de do ris mo –
esse es pí ri to pró-ati vo que agre ga di na mis mo, ino va-
ção e di ver si fi ca ção às re la ções eco nô mi cas e en se ja
no vos ne gó ci os.

Esta mos, as sim, di an te de um mo de lo ven ce-
dor, no qual ga nham o pe que no em pre sá rio e os go -
ver nos, mas, so bre tu do, a so ci e da de, em vir tu de do
flo res ci men to e mul ti pli ca ção das pe que nas em pre-
sas, com o cons tan te in cre men to da ofer ta de em pre-
gos,  pro du tos e ser vi ços à sua dis po si ção.

Con cen tran do um sig ni fi ca ti vo por ta-fó lio de
pro gra mas e pro je tos, o Se brae vale-se de uma es tru-
tu ra com co ber tu ra na ci o nal, para exe cu tar a sua es -
tra té gia de es tí mu lo aos ne gó ci os, onde pre va le cem
as idéi as sim ples, mas efi ca zes, de am plo al can ce e
po der mul ti pli ca dor. Den tre as mais im por tan tes ini ci-
a ti vas do Se brae, me re ce des ta que a cha ma da Fe i ra
do Empre en de dor, que, para a sa tis fa ção dos bra si li-
en ses, terá sua edi ção 2003 re a li za da em nos sa Ca -
pi tal, nes te mês de maio, no Par que da Ci da de. De po-
is, até o fi nal do ano, ou tras seis ca pi ta is bra si le i ras –
São Luís, Rio Bran co, Por to Ale gre, a nos sa vi zi nha
Pal mas, João Pes soa e Vi tó ria – se rão se des do
even to, con si de ra do um dos mais bem-su ce di dos do
Se brae.

O Dis tri to Fe de ral, in di cam pes qui sas di vul ga-
das pelo Se brae/DF, de i xou de ser ape nas a uni da de
onde es tão con cen tra dos os ser vi do res pú bli cos, pois 
es ta mos en tre os pri me i ros clas si fi ca dos no ran king
do em pre en de do ris mo na ci o nal. E para que se te nha
uma no ção mais pre ci sa de quan to o Bra sil é do ta do
de for te es pí ri to de ini ci a ti va, é bom ter em con ta o re -
sul ta do de en que te efe tu a da pelo ins ti tu to in ter na ci o-

nal Mo ni tor Glo bal de Empre en de do ris mo¸ que re ve-
la: um em cada dez bra si le i ros tem a sua em pre sa,
for mal ou in for mal, e oito em cada dez de se jam ini ci ar
seu pró prio ne gó cio.

Sin to ni za do com es sas as pi ra ções é que o Se -
brae re a li za, des de 1994, em todo o País, a Fe i ra do
Empre en de dor. É um even to que con cen tra ne gó ci os,
in ves ti men to, in for ma ção e ori en ta ção téc ni ca, fun ci-
o nan do como im por tan te ve tor de dis se mi na ção de
opor tu ni da des. A cada ano, os re sul ta dos po si ti vos da 
ini ci a ti va ser vem de mais es tí mu lo para sua con ti nu i-
da de.

No caso de Bra sí lia, o foco é o fo men to e a di ver si-
fi ca ção da ati vi da de eco nô mi ca do Dis tri to Fe de ral e
Entor no, ao pro por ci o nar o con ta to di re to en tre em pre-
sá ri os e for ne ce do res de pro du tos, ser vi ços e fran qui as.
Além dis so, os mi cro e pe que nos em pre sá ri os, bem
como os even tu a is pre ten den tes, têm tam bém a opor tu-
ni da de de co nhe cer as li nhas de cré di to dis po ní ve is no
mer ca do, para suas clas ses de ne gó ci os.

Para os vi si tan tes, a Fe i ra ofe re ce a pos si bi li da-
de de re ce ber in for ma ções so bre os ca mi nhos per -
cor ri dos pela eco no mia da re gião, bem como as ten -
dên ci as fu tu ras, em ter mos de in dús tria, co mér cio e
ser vi ços, nas áre as de tec no lo gia, de sign, ar te sa na-
to, má qui nas e equi pa men tos para agro ne gó ci os, pe -
que nas má qui nas e re la tos de ex pe riên ci as bem-su -
ce di das, en tre inú me ras ou tras ati vi da des.

Assim, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
que ro con gra tu lar-me com o Se brae Na ci o nal e o Se -
brae/DF por mais esta re a li za ção, for mu lan do vo tos
de gran de su ces so, a exem plo do que ocor reu nos
anos an te ri o res. Como vi mos em re cen te pes qui sa da 
Con fe de ra ção Na ci o nal da Indús tria e do Ibo pe, o de -
sem pre go e a vol ta da in fla ção são hoje as ma i o res
pre o cu pa ções dos bra si le i ros. Que a Fe i ra do Empre -
en de dor es ti mu le e pro mo va a aber tu ra de no vos ne -
gó ci os, ge ra do res de ren da e em pre go.

Mu i to obri ga do.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, trans mi to a este
Ple ná rio pon de ra ção, opor tu na e jus ta, que me aca ba
de ser en vi a da pela Con fe de ra ção Na ci o nal do Co-
mér cio, ba se a da, por sua vez, em su ges tão da Fe de-
ra ção do Co mér cio do Ama zo nas.

Por igual, re gis tro, para a aná li se des ta Casa,
que te nho re ce bi do pos tu la ções de ou tras áre as do
País, ver san do so bre o mes mo tema, in clu si ve da  Fe -
de ra ção das Indús tri as do Esta do de São Pa u lo, con -
gre gan do pe di dos de di fe ren tes sin di ca tos da que le
Esta do.
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O ple i to do Ama zo nas so li ci ta que, na apre ci a-
ção do Pro je to de Con ver são re fe ren te à Me di da Pro -
vi só ria nº 107, de 2003, seja exa mi na da a pos si bi li da-
de de in clu ir emen da des ti na da a evi tar que pe que nas
em pre sas de i xem de ser, como ocor re até aqui, pu ni-
das com dí vi das fis ca is de cor ren tes de ges tão de aci -
o nis tas ma jo ri tá ri os.

Pelo que re la ta o pre si den te da Fe de ra ção do
Co mér cio do Ama zo nas, Dr. José Ro ber to Ta dros,
são fre qüen tes as si tu a ções em que “em pre sas de
gran de por te se as so ci am a em pre sas me no res e,
pos te ri or men te, aban do nam a so ci e da de, de i xan do
de hon rar dé bi tos tri bu tá ri os e pre vi den ciá ri os, tor-
nan do suas só ci as mi no ri tá ri as so li da ri a men te res-
pon sá ve is por dé bi tos que aca bam por lhes re ti rar
toda a sua ca pa ci da de ne go ci al”.

O aden do ao tex to da MP 107, su ge ri do pela Fe -
de ra ção do Co mér cio do Ama zo nas, para o qual en -
ca re ço  aten ção de meus pa res, diz o se guin te:

“É fa cul ta do ao só cio-mi no ri tá rio, a
tem po, pa gar a dí vi da da so ci e da de re fe ren-
te aos tri bu tos fe de ra is e ao INSS na pro-
por ção exa ta do ca pi tal por ele subs cri to,
isen tan do-se, as sim, de qual quer cons tran-
gi men to le gal.”

Os ter mos da su ges tão com pa ti bi li zam-se com
nu me ro sas de ci sões ju di ci a is, do STJ, da Jus ti ça Tra -
ba lhis ta e dos Tri bu na is de Jus ti ça. Como as que se
se guem

“Exe cu ção Fis cal – Res pon sa bi li da de
Tribu tá ria – Só cio-Ge ren te e Só cio-co tis ta –
Dis tin ção - Efe i tos – Exclu são de Res pon sa-
bi li da de Tri bu tá ria – Mero co tis ta, sem po de-
res de ad mi nis tra ção. A prá ti ca de atos con -
trá ri os à lei ou com ex ces so de man da to só
in duz a res pon sa bi li da de de quem te nha ad -
mi nis tra do a so ci e da de por quo tas de res-
pon sa bi li da de li mi ta da, isto é, seus só ci-
os-ge ren tes. Essa  so li da ri e da de não se ex -
pan de aos me ros co tis tas, sem po de res de
ges tão. Re cur so Espe ci al não co nhe ci do
pela le tra a, co nhe ci do, mas im pro vi do pela
le tra c (Ac. Da 2a. Tur ma do STJ – Resp.
33.526-SP – Rel.  Min. Ari Par gen tler – j.
23.05 DJU-1, de 17.06.1996, pg.  21.472 –
emen ta ofi ci al – Pu bli ca do no Re per tó rio
IOB de Ju ris pru dên cia, nº 16/96, 2ª quin ze-
na de 1996, pg. 3/8).

“So ci e da de por co tas – Pe nho ra de
Bens Par ti cu la res de Só cio-Co mer ci al – So -

ci e da de por Qu o tas de Res pon sa bi li da de Li -
mi ta da – Pe nho ra de Bens de Só cio – Ile ga-
li da de – Pe di do in de fe ri do – De ci são man ti-
da. É es cor re i ta a de ci são que in de fe re a
pe nho ra de bens per ten cen tes ao só cio de
res pon sa bi li da de li mi ta da, uma vez que os
seus bens par ti cu la res não po dem so frer
cons tri ção em ra zão de dí vi das con tra í das
pela so ci e da de co mer ci al cons ti tu í da por
quo tas de res pon sa bi li da de li mi ta da,  má xi-
me se o só cio ge ren te se quer foi ci ta do.
Agra vo de Instru men to co nhe ci do, mas des -
pro vi do” (sic) (AC.um. da 5a. T. Civ. Do TJDF 
– ag. 5022 - Re la tor Des. Ro mão C. Oli ve i ra
– j. 10.04.1995 – DJU-3 DE 03.05.1995, PG.
5.556. emen ta ofi ci al - Pu bli ca do no Re per-
tó rio IOB  de Ju ris pru dên cia, nº 11/95, 1a.
quin ze na de ju nho de 1995, pg. 169).

Fica o re gis tro, para a aná li se ple i te a da pela en -
ti da de má xi ma do co mér cio bra si le i ro, a par tir de pon -
de ra ções da Fe de ra ção do Co mér cio do Ama zo nas.

De São Pa u lo, subs cri tos pela FIESP, che ga ram
ao meu ga bi ne te so li ci ta ções de sin di ca tos como me
re fe ri no iní cio des te pro nun ci a men to, pe dem al te ra-
ções no tex to do pro je to de con ver são da Me di da Pro -
vi só ria nº 107, de sor te a tor nar viá vel o pa ga men to
dos pas si vos tri bu tá ri os e pre vi den ciá ri os, ob je to de
par ce la men to. Trans cre vo os itens ple i te a dos por es -
ses sin di ca dos:

For ma de pa ga men to: de ve rá es ta be-
le cer per cen tu al so bre o fa tu ra men to, sem li -
mi ta ção de pra zo e, al ter na ti va men te,  a cri -
té rio do con tri bu in te, pa ga men to em 180
me ses;

Dé bi tos tri bu tá ri os e Pre vi den ciá ri os a
se rem in clu í dos no Pro gra ma: Esta be le cer
ven ci men to até o úl ti mo dia útil do se gun do
mês an te ce den te à pu bli ca ção da lei;

Exclu são do con tri bu in te: es ta be le cer
o pra zo de seis me ses con se cu ti vos ou 12
al ter na dos e atra vés de no ti fi ca ção por es-
cri to, com pra zo de trin ta dias para de fe sa;

Su cum bên cia: na de sis tên cia das
ações, a su cum bên cia de ve rá ser de um por 
cen to e pa gá vel de acor do com a op ção de
pa ga men to fe i ta pelo con tri bu in te.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre -

si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a per ma nên cia de um
mo de lo ar ca i co de re la ções tra ba lhis tas re pre sen ta

12200 Qu ar ta-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2003    729ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2003 



um pon to de es tran gu la men to exis ten te no pro ces so
de mo der ni za ção da eco no mia bra si le i ra: a for te in ter-
ven ção do Esta do no mer ca do de tra ba lho e uma le -
gis la ção rí gi da e ul tra pas sa da, cer ta men te, con tri bu-
em para au men tar o cha ma do cus to Bra sil, di fi cul tar a 
ge ra ção de no vos pos tos de tra ba lho e di mi nu ir nos sa
ca pa ci da de de com pe ti ção no ex te ri or.

Já con se gui mos al guns avan ços nes se pro ces-
so, mas ain da so fre mos as con se qüên ci as ne ga ti vas
de um mo de lo que vem do Esta do Novo, em que a
Jus ti ça do Tra ba lho era vin cu la da à es tru tu ra do Mi -
nis té rio do Tra ba lho, Indús tria e Co mér cio.

Nes se pro ces so de mo der ni za ção da le gis la ção
tra ba lhis ta e de me lho ria das re la ções en tre ca pi tal e
tra ba lho, o Bra sil tem con se gui do avan ços na so lu ção
de con fli tos tra ba lhis tas, pela via do en ten di men to en -
tre as par tes, re du zin do a pres são so bre o Ju di ciá rio,
que hoje vive uma si tu a ção ad mi nis tra ti va di fí cil, com
um nú me ro de pro ces sos que ul tra pas sa sua ca pa ci-
da de nor mal de jul ga men to.

A Lei nº 9.958, de 12 de ja ne i ro de 2000, que
mo di fi cou  di ver sos dis po si ti vos da an ti ga Con so li da-
ção das Leis do Tra ba lho, ins ti tu iu as Co mis sões de
Con ci li a ção Pré via, per mi tin do a so lu ção ne go ci a da
de con fli tos in di vi du a is na área tra ba lhis ta, es ti mu lan-
do so lu ções ami gá ve is para a so lu ção des ses con fli-
tos, sem con tra ri ar a or dem ju rí di ca nem o Di re i to do
Tra ba lho.

Já exis tem, hoje, ins ta la das em todo o Bra sil,
mais de 1.200 Co mis sões de Con ci li a ção Pré via, o
que sig ni fi ca um im por tan te ins tru men to de mo der ni-
za ção das re la ções tra ba lhis tas no País, como sis te-
ma al ter na ti vo – e tam bém mais rá pi do – de so lu ção
de con fli tos in di vi du a is na área tra ba lhis ta.

Esse novo mo de lo de re du ção de con fli tos tra -
ba lhis tas con tri bui para a me lho ria da pro du ti vi da de
das em pre sas, em de cor rên cia da agi li da de e ra pi dez
com que es ses con fli tos po dem ser re sol vi dos, me-
lho ran do o am bi en te de tra ba lho pela pa ci fi ca ção e
ma i or co o pe ra ção en tre ca pi tal e tra ba lho.

A ins ti tu i ção das Co mis sões de Con ci li a ção
Pré via não im pli ca im pe dir ou li mi tar o aces so à via
ju di ci al, prin ci pal men te quan do seja ne ces sá rio re pri-
mir des vi os de con du ta ou abu so de di re i to, mas, sim,
es ti mu lar e ga ran tir a so lu ção au tô no ma dos con fli tos
tra ba lhis tas, com me nor in ter fe rên cia es ta tal e com
me no res cus tos para toda a so ci e da de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria,
nes te mo men to, de enal te cer o tra ba lho re a li za do
pela Con fe de ra ção Na ci o nal da Indús tria (CNI), que
vem es ti mu lan do as ati vi da des das Co mis sões de

Con ci li a ção Pré via. A CNI pu bli cou re cen te men te a 2ª 
edi ção de uma Car ti lha que ob je ti va es ti mu lar as en ti-
da des sin di ca is da in dús tria a uti li za ram as Co mis-
sões, “como um pri me i ro e im por tan te pas so em di re-
ção a um sis te ma mais har mo ni o so e me nos con fli-
tan te nas re la ções de tra ba lho”.

Como afir mou o en tão Pre si den te da CNI, Dr.
Car los Edu ar do Mo re i ra Fer re i ra, na apre sen ta ção da 
Car ti lha: “Ante viu a CNI, nes sas Co mis sões, a mar ca
de uma nova era para o en ten di men to di re to e efe ti vo
en tre em pre ga dos e em pre ga do res, com a di mi nu i-
ção do tem po de con fli to, de seu cus to e da quan ti da-
de de de man das que são di ri gi das à Jus ti ça do Tra ba-
lho por mo ti vos cor ri que i ros e re pe ti ti vos”.

Qu e ro, nes te mo men to, enal te cer o tra ba lho re -
a li za do pela Di re to ria e fun ci o ná ri os da Con fe de ra ção
Na ci o nal da Indús tria, pois a me lho ria do cli ma de en -
ten di men to en tre em pre ga dos e em pre ga do res, en tre
ca pi tal e tra ba lho, re sul ta rá numa pres são mu i to me -
nor so bre a Jus ti ça do Tra ba lho.

Esse cli ma de en ten di men to en tre as for ças pro -
du ti vas sig ni fi ca um Bra sil me lhor, com mais pos tos
de tra ba lho, com ma i or pro du ção, mais efi ciên cia,
mais pro du ti vi da de e me lho res con di ções de dis tri bu i-
ção da ren da e da ri que za.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (João Alber to Sou za) –

Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer-
rar os tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na-
do res que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria
de ama nhã, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a
se guin te

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 9, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 94, de 2002)

Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos
do § 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei de Con ver são nº 9, de 2003, que re a-
bre o pra zo para que os Mu ni cí pi os que re fi-
nan ci a ram suas dí vi das jun to à União pos-
sam con tra tar em prés ti mos ou fi nan ci a men-
tos, dá nova re da ção à Lei n° 8.989, de 24
de fe ve re i ro de 1995, e dá ou tras pro vi dên ci-
as, pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 94,
de 2002, ten do

Pa re ce res pro fe ri dos no Ple ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à
Co mis são Mis ta, Re la tor: De pu ta do Edu ar-
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do Go mes (PSDB-TO), 1º pro nun ci a men to:
pre li mi nar men te pelo aten di men to dos pres -
su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia, pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça-
men tá ria; e, quan to ao mé ri to, fa vo rá vel à
Me di da Pro vi só ria, nos ter mos de Pro je to de 
Lei de Con ver são que ofe re ce, e pela re je i-
ção da Emen da nº 1, apre sen ta da pe ran te
aque la Co mis são; 2º pro nun ci a men to: re i te-
ran do a apro va ção do Pro je to de Lei de
Con ver são, com al te ra ções que pro mo ve.

Re la tor Re vi sor: Se na dor Edu ar do Aze re do
(PSDB-MG)

O SR. PRESIDENTE (João Alber to Sou za) –
Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 45 
mi nu tos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO, NA
SESSÃO NÃO DELIBERATIVA ORDINÁ-
RIA DE 19-5-03, QUE, RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO, PUBLICA-SE
NA PRESENTE EDIÇÃO.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB  AM) – Sr.
Pre si den te, fui ci ta do por S. Exª e gos ta ria, por tan to,
de adu zir al gu mas ex pli ca ções pes so a is.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Se na dor
Arthur Vir gí lio, V. Exª já usou o seu tem po como Lí der.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB  AM) – Fui ci -
ta do pelo Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – V. Exª dis -
po rá de cin co mi nu tos para ex pli ca ção pes so al.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
uma ex pli ca ção pes so al. Sem re vi são do ora dor.) –
Antes de mais nada, agra de ço as re fe rên ci as elo gi o-
sas fe i tas por V. Exª a meu pai, que, de fato, foi uma fi -
gu ra ex tre ma men te atu an te no Esta do mo de lo na ci o-
nal de sen vol vi men tis ta, que fa zia par te de uma con -
cep ção  hoje, a meu ver,  in te i ra men te ven ci da. A mi -
nha es pe ran ça é que, vivo meu pai, ti ves se, por ou tro
lado, re no va das as suas idéi as.

Em se gun do lu gar, vejo o ilus tre Se na dor re fe-
rir-se a um Esta do que não exis te mais. E aqui está o
mais gra ve, pois é pre ci so sin ce ri da de para se ad mi tir
isto quan do se está no Par ti do que hoje dá a prin ci pal
sus ten ta ção ao Go ver no Lula: ele já não exis te  na ca -
be ça do Mi nis tro Antô nio Pa loc ci e do Pre si den te
Lula. E eu ja ma is ima gi na ria que o BNDES de ves se
se re tra ir. Entre tan to, vejo-o re tra í do e pa ra li sa do. O

que não ad mi to é que vol te mos a pre gar o Esta do gi -
gan te, o Esta do em pre sá rio, o Esta do que, so zi nho,
era res pon sá vel pelo êxi to ou pelo fra cas so de de ter-
mi na do mo men to de po lí ti ca eco nô mi ca no País.

Qu an do, pelo pou co tem po de que dis pu nha,
pro pus esse de ba te, já me via vi to ri o so, por que veio o
ilus tre Se na dor à liça – e isso é mu i to bom. É cla ro que 
pre ten do, sem ne nhum de mé ri to ao pas sa do, so bre-
tu do dis cu tir o fu tu ro. Estou en vi an do ao Se na dor Ro -
ber to Sa tur ni no a ín te gra do pro nun ci a men to, já que li 
ape nas os tre chos em ne gri to, para que cou bes se
nos cin co mi nu tos de co mu ni ca ção de Li de ran ça,
mas fico fe liz ao ver S. Exª de vol ta ao de ba te. Uma
das mi nhas frus tra ções era que S. Exª es ta va mu i to
ca la do an tes. Qu an do S. Exª vol ta, e vem com toda a
for ça para o de ba te, te nho a im pres são de que essa
gran de re pre sen ta ção do Rio de Ja ne i ro, que tem em
S. Exª um gran de Se na dor, não po dia nun ca con ti nu ar
na que le si lên cio que du ra va des de fe ve re i ro. Qu e ro S. 
Exª fa lan te, atu an te, va len te, bra vo, o tem po in te i ro,
haja o que hou ver.

Com chu va ou com tro vo a da, haja o que hou ver,
o de ver do ho mem pú bli co é não si len ci ar nun ca, e é
bom. O Se na dor Ro ber to Sa tur ni no tem toda a qua li fi-
ca ção para dis cu tir po lí ti ca eco nô mi ca, e eu gos ta ria
de ter em S. Exª um par ce i ro mu i tas ve zes, um ex ad -
ver so, em ou tras tan tas; mas sem pre um par ce i ro ati -
vo, e não pas si vo. Fico fe liz.

Esse é o gran de ga nho des se pro nun ci a men to:
ter des per ta do a vo ca ção do Se na dor Ro ber to Sa tur-
ni no, que nun ca de ve ria ter fe ne ci do, para o de ba te.
Vol to a di zer: ne nhu ma in jun ção deve fa zer al guém
nes ta Casa ou em qual quer lu gar na vida pú bli ca ca -
lar, si len ci ar.

Por tan to, Sr. Pre si den te, quan do en vio para S.
Exª o pro nun ci a men to e falo da von ta de que te nho de
que dis cu ta mos agên ci as, mar cos re gu la tó ri os, in ves-
ti men tos, a par tir de po lí ti cas mi cro e co nô mi cas acer -
ta das, quan do falo des sa mi nha dis po si ção, te nho a
con vic ção de que ve re mos o Go ver no atu al ca mi nhar
na di re ção do fra cas so se, mes mo cor re to no ma cro e-
co nô mi co, não der uma gran de sa cu di da nos seus pa -
râ me tros de ad mi nis tra ção e não pas sar a ser mais
lú ci do em re la ção a sua for mu la ção mi cro e co nô mi ca.

Leio hoje com ale gria no jor nal que o Mi nis tro
Anto nio Pa loc ci* dis põe-se a fa zer mais no mi cro e co-
nô mi co. Fico fe liz com isso, por que é a par te, em bo ra
não iner te, em que o Go ver no, a meu ver, está er ran-
do mais. O Go ver no está, a meu ver, iner te não no
mar ke ting, não na pro pa gan da, mas na hora da for -
mu la ção do seu co ti di a no ad mi nis tra ti vo. O Go ver no
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não vai a vida in te i ra se sus ten tar ape nas em equi lí-
brio da po lí ti ca equi li bra da ma cro e co nô mi ca. Ele vai
pre ci sar dis cu tir as agên ci as com lu ci dez, dis cu tir in-
ves ti men tos que po dem ser afu gen ta dos do País se
não hou ver essa lu ci dez de se ga ran ti rem re gras fi xas
e res pe i to a con tra tos es ta be le ci dos, a par tir de ago -
ra, com cla re za. A mes ma cla re za que tem ao fa lar
hoje para ban co in ter na ci o nal, o Go ver no terá de ter
ao fa lar para os in ves ti do res dos se to res de in fra-es-
tru tu ra, que dele me re ce ri am uma re for mu la ção de
opi nião so bre as agên ci as.

Enfim, o de ba te já vai co me çan do vi to ri o so para
uma se gun da-fe i ra mor na. Ima gi no que es ta mos pre -
nun ci an do dias de quen te,  de aca lo ra do de ba te so -
bre um tema que é es sen ci al para este País po der,
efe ti va men te, gal gar es pa ços de in ves ti men to que
vão qua li fi cá-lo a bri gar por al tas ta xas de cres ci men-
to eco nô mi co.

Não vejo que seja o ve lho Esta do res sus ci ta do a 
fa zer isso, mas, sim, as em pre sas po de ro sas, que exi -
gem, que têm, que con têm uma gran de pers pec ti va
de es ca la para en trar nes se mer ca do ar ro ja da men te.
Elas, sim, re gi das por agên ci as que re pre sen tam o
Esta do e vi gi a das por um Go ver no que re pre sen ta ele 
pró prio, o pró prio Go ver no, po de rão, a meu ver, dar,
jun to co nos co, esse gran de sal to do in ves ti men to
para o de sen vol vi men to, para o cres ci men to eco nô-
mi co, a ta xas sig ni fi ca ti vas.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
Era o que eu ti nha a di zer.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR MARCO MACIEL, NA
SESSÃO NÃO DELIBERATIVA ORDINÁ-
RIA DE 19-5-03, QUE, RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO, PUBLICA-SE
NA PRESENTE EDIÇÃO.

O SR. PRESIDENTE (Cé sar Bor ges) – Con ce-
do a pa la vra, pela or dem de ins cri ção, ao Se na dor
Mar co Ma ci el.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, de se jo hoje dar con ti nu i da de ao de ba te a res -
pe i to das ne ces sá ri as re for mas po lí ti cas, ob je to de
mi nhas pre o cu pa ções de ci da dão e de ho mem pú bli-
co. Re fi ro-me, nes te pro nun ci a men to, ao pa pel que
de vem exer cer os Par ti dos po lí ti cos numa de mo cra-
cia e as con se qüên ci as que, so bre sua or ga ni za ção,
atu a ção e de sem pe nho, têm os sis te mas ele i to ra is,
as sun to, aliás, de meu úl ti mo dis cur so nes ta Casa.

As prin ci pa is in da ga ções, quan do fa la mos de
par ti dos, di zem res pe i to, so bre tu do, às fun ções que
cum prem na po lí ti ca e qual deve ser sua con tri bu i ção
para o apri mo ra men to do re gi me de mo crá ti co. Há
uma in di ca ção cla ra do pre pon de ran te pa pel que os
Par ti dos pas sa ram a exer cer no sis te ma po lí ti co, a
par tir so bre tu do da uni ver sa li za ção do voto, que pro -
vo cou, en tre ou tras trans for ma ções, a cri a ção do sis -
te ma ele i to ral pro por ci o nal como al ter na ti va ao sis te-
ma ma jo ri tá rio, en tão o úni co co nhe ci do.

Aliás, cer ta fe i ta, dis se Nor ber to Bob bio que a
uni ver sa li za ção do voto foi a gran de e úl ti ma no vi da de
que a de mo cra cia nos trou xe nes ses úl ti mos 200
anos.

Em sua obra pi o ne i ra Os Par ti dos Po lí ti cos, o
pro fes sor Ma u ri ce Du ver ger clas si fi cou como “par ti-
dos de no tá ve is” os exis ten tes até a ado ção do sis te-
ma de voto pro por ci o nal, uti li za do pela pri me i ra vez
na Bél gi ca, em 1893. Por tan to, de par ti dos cons ti tu í-
dos até o fim do sé cu lo XIX. Sua prin ci pal ca rac te rís ti-
ca era tra tar de ins ti tu i ções que fun ci o na vam no in te ri-
or dos par la men tos, com as fun ções de de fen der e ar-
ti cu lar os in te res ses da clas se ali re pre sen ta da e de ci-
dir so bre a for ma ção do go ver no. Como só a bur gue-
sia ti nha di re i to à re pre sen ta ção par la men tar, é fá cil
en ten der como eram res tri tos e em gran de me di da
ho mo gê ne os seus in te res ses. O sis te ma ele i to ral ma -
jo ri tá rio ser via con ve ni en te men te a essa re pre sen ta-
ção res tri ta. Nos dis tri tos in dus tri a is, os de pu ta dos re -
pre sen ta vam a in dús tria; nas ci da des por tuá ri as, os
ama do res e os co mer ci an tes; nas áre as ru ra is, os
pro pri e tá ri os de ter ras, e as sim su ces si va men te. Nos
mais an ti gos des ses sis te mas, como nos da Grã-Bre -
ta nha e dos Esta dos Uni dos, não ha via ne ces si da de
de mais de dois par ti dos para har mo ni zar in te res ses
que, po den do ser di ver gen tes, nun ca che ga vam a ser
an ta gô ni cos. Con ser va do res e li be ra is pre do mi na-
vam na Ingla ter ra, e fe de ra lis tas e uni o nis tas, nos
Esta dos Uni dos, mais tar de subs ti tu í dos por re pu bli-
ca nos e de mo cra tas, como até hoje. No Bra sil do sé -
cu lo XIX não foi di fe ren te. Li be ra is e con ser va do res,
lu zi as e sa qua re mas, como se di zia à épo ca, al ter na-
ram-se no po der du ran te a ma i or par te do Impé rio.

Isso tam bém per mi te evi den ci ar como era es tre-
i ta e li mi ta da a com pe ti ção ele i to ral. Um par ti do apre -
sen ta va seu can di da to em cada dis tri to e um re du zi-
dís si mo nú me ro de ele i to res es co lhia, de acor do com
as ati vi da des pre pon de ran tes em sua cir cuns cri ção,
os que de vi am re pre sen tá-lo.

A pri me i ra re a ção a essa es pé cie de re pre sen-
ta ção cor po ra ti va par tiu de um po lí ti co e pen sa dor in -
glês, Edmund Bur ke, que, num dis cur so aos seus ele -
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i to res, na ci da de de Bris tol, pro nun ci a do em 1774, ao
se de cla rar ele i to, tra çou o que mais tar de veio a ser
dou tri na pa cí fi ca so bre a na tu re za do man da to par la-
men tar.

Sua afir ma ção cons ti tui o cer ne da dou tri na por
ele en tão es bo ça da: “Dar uma opi nião é di re i to de to-
dos os ho mens; a dos ele i to res é uma opi nião de peso
e res pe i tá vel, que um re pre sen tan te deve sem pre ale -
grar-se de es cu tar e es tu dar com a ma i or aten ção. Po -
rém, ins tru ções im pe ra ti vas, man da tos que o de pu ta-
do está obri ga do cega e im pli ci ta men te a obe de cer,
vo tar e de fen der, ain da que con trá ri as às con vic ções
mais cla ras de seu ju í zo e de sua cons ciên cia, são co i-
sas to tal men te des co nhe ci das nas leis do país que
sur gem de uma in ter pre ta ção fun da men tal men te equi -
vo ca da de toda a or dem e à mar gem de nos sa cons ti-
tu i ção”. Essas são pa la vras de Bur ke. Sr. Pre si den te.
“O par la men to não é um con gres so de em ba i xa do res
que de fen dem in te res ses dis tin tos e hos tis, in te res ses
que cada um de seus mem bros deva sus ten tar, como
agen te e ad vo ga do, con tra ou tros agen tes e ad vo ga-
dos, mas sim a as sem bléia de li be ran te de uma na ção,
com um in te res se: o da to ta li da de, onde deve pre va le-
cer, não os in te res ses e ju í zos lo ca is, mas sim o bem
ge ral que re sul ta da ra zão ge ral do todo”.

A dou tri na de Bur ke ca rac te ri zou, a par tir de
me a dos do sé cu lo XIX, um man da to le gis la ti vo como
um man da to “fi du ciá rio”, isto é, de cor ren te da con fi-
an ça en tre o ele i tor que es co lhe e que o re pre sen ta,
in de pen den te de seus in te res ses par ti cu la res e de
sua von ta de. Não foi sem ra zão que a ma i or par te das
cons ti tu i ções eu ro péi as da que le sé cu lo e do se guin te
pro i biu ex pres sa men te o cha ma do “man da to im pe ra-
ti vo”, como até en tão se con si de ra va a re pre sen ta ção
par la men tar.

Não vou ci tar aqui, mas se ri am mu i tos os exem -
plos de cons ti tu i ções que, à épo ca, ado ta ram tal pro -
ce di men to: a da Bél gi ca, em 1831; a ita li a na, em
1846; a da Prús sia, em 1850; a da Su é cia, 1876, a da
Ho lan da, 1887; e a da Di na mar ca, mais re cen te,
1915.

Enfim, a te o ria de Bur ke tor nou-se pro gres si va-
men te in con tes tá vel e sem res tri ções.

Esta, po rém, não foi a úni ca trans for ma ção que
in flu en ci ou a or ga ni za ção e o de sem pe nho dos par ti-
dos po lí ti cos. A uni ver sa li za ção do di re i to de voto, ini -
ci a da na Fran ça, em 1848, vi nha sen do ple i te a da na
Grã-Bre ta nha des de da Re vo lu ção Indus tri al. Além
de mu dar a ge o gra fia eco nô mi ca do país, essa pro-
fun da trans for ma ção, no fim do sé cu lo XVIII, ge rou,
tam bém, sig ni fi ca ti va mu dan ça na ge o gra fia po lí ti ca.
Ela foi re pre sen ta da, so bre tu do, por uma cres cen te

as si me tria en tre o peso po lí ti co dos ve lhos bur gos
agrí co las e as no vas ci da des in dus tri a li za das com
seu po der eco nô mi co, ge ran do a re a li da de dos cha -
ma dos ”bur gos po dres”. Esse de se qui lí brio foi par ci al-
men te re sol vi do pelo Re form Act, de 1832, a mais
am pla re for mu la ção do sis te ma par ti dá rio in glês,
adap tan do a ge o gra fia po lí ti ca do país à sua nova
con fi gu ra ção eco nô mi ca.

Nos pa í ses do con ti nen te eu ro peu, a ex pan são
do di re i to do voto, mes mo res tri ta ape nas aos ho-
mens, à épo ca, pro vo cou trans for ma ções ain da mais
pro fun das. Os “par ti dos no tá ve is” já não atu a vam so -
zi nhos na cena po lí ti ca. A gran de mu dan ça, na tran si-
ção en tre os “par ti dos no tá ve is”e os cha ma dos “par ti-
dos de qua dros”, e des tes para os “par ti dos de mas -
sa”, é que as le gen das par ti dá ri as de i xa ram de ser re -
cin tos par la men ta res para ga nhar as ruas. Em ou tras
pa la vras, per mi tam o ne o lo gis mo, “ex ter na li za ram”
sua atu a ção e se tor na ram ins tru men tos in dis pen sá-
ve is para a dis pu ta do po der e a for ma ção do go ver no.

A pro li fe ra ção par ti dá ria tor nou mais in jus to o
sis te ma ele i to ral, su pos ta men te ma jo ri tá rio. No sis te-
ma em que con cor ri am con ser va do res, li be ra is, ra di-
ca is, so ci a is de mo cra tas, so ci a lis tas, co mu nis tas e
tra ba lhis tas, por exem plo, os vo tos se di vi di am e pre -
ju di ca vam ora uns, ora ou tros.

O sis te ma ma jo ri tá rio, na mo da li da de dis tri tal,
não só pri vi le gia acen tu a da men te os par ti dos he ge-
mô ni cos – ve jam-se os ca sos da Ingla ter ra, do Ca na-
dá, do Sri Lan ka, como tam bém pune dras ti ca men te
os mi no ri tá ri os, pra ti ca men te ex clu in do-os da re pre-
sen ta ção po lí ti ca. Seu con tras te com o sis te ma pro -
por ci o nal, mais equâ ni me e equi li bra do, é ex tre ma-
men te evi den te, já que, nes te úl ti mo, é qua se per fe i ta
a si me tria en tre o voto e nú me ro de ca de i ras no Par la-
men to.

Ou tro pro ble ma do sis te ma dis tri tal é a ques tão
dos li mi tes en tre as di fe ren tes cir cuns cri ções ele i to ra-
is, que de vem aten der a dois re qui si tos: se rem con tí-
guos e te rem o mes mo peso ele i to ral, isto é, quan ti da-
des equi li bra das de ele i to res.

A cor re ção des sas aber ra ções só se tor nou pos -
sí vel com a ins ti tu i ção do sis te ma ele i to ral pro por ci o-
nal. O pri me i ro país a ado tá-lo foi a Bél gi ca, em 1893,
apli ca do ao pri me i ro ple i to após 1893, que ocor reu
em 1897.

Esse sis te ma foi fe i to na Bél gi ca como for ma de
equi li brar o po der das duas gran des et ni as em que se
di vi dia o país: os fla men gos e os va lões. Com o novo
sis te ma, não só se aten deu ao fe nô me no da pro li fe ra-
ção par ti dá ria em face da uni ver sa li za ção do di re i to
de voto, como tam bém se deu aos par ti dos, trans for-
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ma dos em enor mes or ga ni za ções de mas sa, um
novo e de ci si vo pro ta go nis mo. Eles ti nham de cum prir
as três fun ções es sen ci a is que lhes atri bui o sis te ma
ele i to ral: re pre sen tar a di ver si da de, isto é, o com pro-
mis so com o plu ra lis mo; for mar os go ver nos nos sis -
te mas par la men ta ris tas pre do mi nan tes na Eu ro pa,
as se gu ran do, por tan to, a go ver na bi li da de; e, fi nal-
men te, fa zer a in ter lo cu ção en tre o go ver no e a so ci e-
da de, in ter lo cu ção essa que é um dos gran des ob je ti-
vos de todo ver da de i ro par ti do po lí ti co.

Um exem plo des sa trans for ma ção é o par ti do
so ci a lis ta ale mão, que, em 1914, já con ta va com mais 
de um mi lhão de fi li a dos. O mes mo acon te ceu na
Grã-Bre ta nha, onde seus adep tos che ga vam a 1,6
mi lhão. Não foi sem ra zão que, três anos an tes, te nha
sur gi do o pri me i ro es tu do em pí ri co so bre os par ti dos,
a fa mo sa obra “So ci o lo gia dos Par ti dos Po lí ti cos”,
com o ilus tra ti vo sub tí tu lo “Ensa io so bre as Ten dên ci-
as Oli gár qui cas das De mo cra ci as”, do ale mão Ro bert
Mi chels. Ao alu dir ao sen ti do am plo da pa la vra “po lí ti-
ca”, quan do em pre ga da em re la ção aos par ti dos, Mi -
chels es ta va se re fe rin do não só às or ga ni za ções par-
ti dá ri as, mas tam bém ge ne ri ca men te a to das as or ga-
ni za ções po lí ti cas que in te gram ou con for mam o
Esta do.

Com a ado ção do sis te ma pro por ci o nal, to dos
ter mi na ram por con cor dar que, as sim como os sis te-
mas ele i to ra is con di ci o nam os sis te mas par ti dá ri-
os...– é im por tan te ter sem pre pre sen te isso, por que
não po de mos ter a ve le i da de de pen sar que te re mos
ver da de i ros par ti dos po lí ti cos em nos so País en quan-
to não al te rar mos o sis te ma ele i to ral que pra ti ca mos.
Re pe tin do: Com a ado ção do sis te ma pro por ci o nal,
to dos ter mi na ram por con cor dar que, as sim como os
sis te mas ele i to ra is con di ci o nam os sis te mas par ti dá-
ri os, es ses, por sua vez, ter mi nam in flu en ci an do a or -
ga ni za ção, a es tru tu ra e a fun ci o na li da de do sis te ma
de go ver no. Como, por tan to, o nú me ro de par ti dos
atu an tes na are na po lí ti ca pas sou a ser um dado es -
sen ci al na con fi gu ra ção dos di fe ren tes ti pos de go ver-
nos sa í dos das ur nas, con tá-los tor nou-se uma ta re fa
re le van te para a ciên cia po lí ti ca. De po is do tra ba lho
pi o ne i ro de Du ver ger, for mu la dor da fa mo sa Lei Ten-
den ci al, se gun do a qual os sis te mas ele i to ra is pro por-
ci o na is fa vo re cem a pro li fe ra ção par ti dá ria, e os ma -
jo ri tá ri os le vam à sua con ten ção, ou tros es tu dos con -
du zi ram à mes ma con clu são.

Ouço o apar te que me pede o Se na dor José
Jor ge.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Se na dor Mar co
Ma ci el, que ro es tar ao lado de V. Exª nas suas pre o-
cu pa ções em re la ção à ques tão par ti dá ria do nos so

País.  V. Exª, no seu pro nun ci a men to, con ta a his tó ria
da ques tão par ti dá ria par tin do do pon to de vis ta de
mu i tos in te lec tu a is. Mas, na ver da de, há no Bra sil
uma ques tão mu i to gra ve, do pon to de vis ta da es tru-
tu ra par ti dá ria. Acre di to que con se gui mos mon tar a
de mo cra cia bra si le i ra, mas ain da não con se gui mos a
go ver na bi li da de. Esta mos ain da hoje ele gen do pre si-
den tes mi no ri tá ri os. Vou exem pli fi car a es tru tu ra par ti-
dá ria: hoje, por exem plo, a Câ ma ra con ta com a atu a-
ção de 19 par ti dos di fe ren tes, sem re pre sen ta ti vi da-
de, sem res pal do – e não di ria nem res pal do ide o ló gi-
co – sem res pal do pro gra má ti co e sem um res pal do
ele i to ral fir me que pos sa dar a ga ran tia de que aque -
les par ti dos re pre sen ta rão al guém ou al gum gru po de 
pen sa men to. É mu i to im por tan te que V. Exª fale nes te
mo men to so bre o as sun to, prin ci pal men te pela co lo-
ca ção rica e in te lec tu al que está fa zen do, para que to -
dos nós pos sa mos tam bém ter uma base in te lec tu al
para dis cu tir so bre o pro ble ma. Pa ra béns, Exce lên cia.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Mu i to
obri ga do, Se na dor José Jor ge, pela con tri bu i ção que
V. Exª traz com seu apar te, o que me per mi te fa zer al -
gu mas con si de ra ções a par tir dele para ana li sar mos
a ques tão bra si le i ra.

Antes de fa lar mos es pe ci fi ca men te da ques tão
bra si le i ra, eu gos ta ria de di zer que o nú me ro de par ti-
dos exis ten tes em cada país não é re le van te só para a
con fi gu ra ção dos sis te mas de go ver no, mas, tam bém,
para a pró pria ca rac te ri za ção da dis cus são do po der
po lí ti co. Indi ca a me di da em que o po der po lí ti co está
ou não frag men ta do, dis per so ou con cen tra do, como
ob ser vou V. Exª no seu subs tan ci o so apar te.

Por ou tro lado, só ao sa ber quan tos par ti dos
exis tem, so mos aler ta dos para o pos sí vel nú me ro de
cor ren tes de in te ra ção que in ter vêm em cada sis te-
ma. Como es sas pos sí ve is cor ren tes de in te ra ção
ocor rem em múl ti plos ní ve is – ele i to ral, par la men tar e
go ver na men tal – isso in di ca cla ra men te que quan to
ma i or o nú me ro de par ti dos que têm voz, ma i or será a 
com ple xi da de e, por que não di zer, a en tro pia do sis -
te ma po lí ti co.

Por fim, vale re for çar, ain da den tro des se tema,
que ape nas seis anos após a obra de Du ver ger,
Anthony Downs, em seu li vro Uma Te o ria Eco nô mi-
ca da De mo cra cia, que foi edi ta do no Bra sil pela
USP, em 1999 (é re la ti va men te re cen te) já ti nha es ta-
be le ci do o efe i to con di ci o nan te dos sis te mas edi to ra is
so bre os sis te mas par ti dá ri os. Ele, a exem plo de ou -
tros, par te do pres su pos to de que numa de mo cra cia
os ci da dãos atu am, so bre tu do, a fim de ma xi mi zar
seus pró pri os in te res ses, se jam de que na tu re za fo -
rem, e que os par ti dos for mu lam po lí ti cas para ga nhar
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ele i ções e não o con trá rio. Logo, con clui ele, o fim pri -
mor di al de todo po lí ti co que se can di da ta é ser ele i to.
O que de ter mi na a pos si bi li da de de êxi to ou fra cas so,
aduz o au tor, não é só o de se jo de ga nhar ele i ções ou
de for mu lar po lí ti cas para isso, mas sim as re gras ele i-
to ra is que lhes per mi tem ou os im pe dem de ga nhar
as ele i ções.

Se as re gras ele i to ra is são de ter mi nan tes para o 
êxi to ele i to ral, os sis te mas de go ver no, por sua vez,
de pen dem do grau de es tru tu ra ção do sis te ma ele i to-
ral e da exis tên cia do nú me ro de par ti dos com re pre-
sen ta ção par la men tar. Se os par ti dos re pre sen tas-
sem ape nas os in te res ses ide o ló gi cos da so ci e da de – 
o que não é ver da de i ro – ne nhum sis te ma par ti dá rio
ad mi ti ria mais do que um pe que no nú me ro de ide o lo-
gi as que o mun do co nhe ce e que po dem ser con ta das
nos de dos de uma só mão. Qu an do eles ex tra po lam
mu i to es ses nú me ros, duas con clu sões são ine vi tá ve-
is: a pri me i ra é a de que re pre sen ta ou tros in te res ses
e a se gun da é a de que não têm ide o lo gia, se quer
dou tri na ou pro gra ma. Aliás, é bom lem brar que  a Lei
Ele i to ral Par ti dá ria não exi ge para re gis tro de par ti do
se não um pro gra ma, o que me pa re ce mais com pa tí-
vel com a so ci e da de de mas sas de nos sos dias. 

Enfim, Sr. Pre si den te, o sis te ma ele i to ral, como
vi mos, in flu en cia o sis te ma par ti dá rio. No Bra sil, por
ado tar mos o sis te ma ele i to ral pro por ci o nal por lis tas
aber tas, so men te pra ti ca do, pen so, na Fin lân dia, si tu-
an do-nos as sim en tre as ex ce ções, leva o ele i tor a vo -
tar em um can di da to e não em um Par ti do. Insis ta-se:
quan do o ele i tor es co lhe a le gen da, diz-se que o Par -
ti do cum pre a re le van te fun ção de ve í cu lo de ar ti cu la-
ção en tre o Go ver no, a so ci e da de e as ins ti tu i ções re -
pre sen ta ti vas. No sen ti do con trá rio, quan do o ele i tor
vota no can di da to, “fu la ni za” – per do em-me a ex pres-
são – o voto, ge ran do a fra gi li za ção do sis te ma par ti-
dá rio.

Re pe tin do, Sr. Pre si den te, toda vez em que o
ele i tor es co lhe a le gen da, está vo tan do em um par ti-
do e, por tan to, en se ja fa zer com que o par ti do cum pra
aque le pa pel de ar ti cu la ção dos in te res ses da so ci e-
da de e do go ver no.

Qu an do ele es co lhe uma pes soa, como no sis -
te ma ele i to ral bra si le i ro em que se vota em uma pes -
soa, em um nome, já que o nos so sis te ma é um pro -
por ci o nal por lis tas aber tas, o voto é “fu la ni za do”, ge -
ran do, por tan to, a fra gi li za ção do sis te ma par ti dá rio.

Daí ex pli car-se mu i to fa cil men te o tão ele va do
nú me ro de par ti dos po lí ti cos exis ten tes no País e
tam bém o ele va do nú me ro de par ti dos que atu am no
Con gres so Na ci o nal, mor men te na Câ ma ra dos De -
pu ta dos.

Tudo isso con duz, Sr. Pre si den te, in sis to, ao
apa re ci men to de uma ple to ra de par ti dos po lí ti cos, di -
fi cul tan do o seu for ta le ci men to e, as sim, com pro me-
ten do a go ver na bi li da de, uma das fun ções es sen ci a is
de um ver da de i ro Esta do par ti dá rio.

É, pois, fri se-se, fun da men tal, se pre ten de mos
ter par ti dos for tes e re pre sen ta ti vos de par ce las da
so ci e da de, mo di fi car o sis te ma ele i to ral vi gen te.

Além dis so, igual men te, para me lhor ver te brar
os par ti dos, é im pres cin dí vel, fri se-se, abo lir, nas ele i-
ções para as Ca sas Le gis la ti vas, a no ci va prá ti ca das
co li ga ções, que re ti ram a ni ti dez do es pec tro par ti dá-
rio bra si le i ro.

Ou tra exi gên cia vol ta da para me lho rar o de sem-
pe nho dos par ti dos po lí ti cos bra si le i ros e a qua li da de
da po lí ti ca que exer ci ta mos diz res pe i to à fi de li da de
par ti dá ria, as sun to ob je to de re i te ra dos co men tá ri os
na mí dia e na opi nião pú bli ca. Na prá ti ca, o ele i tor, ao
su fra gar o seu voto, face ao sis te ma ele i to ral que pos -
su í mos, vo tou em can di da to, não em par ti do. Tal con -
du ta so men te con cor re para o des pres tí gio do qua dro
ele i to ral bra si le i ro.

É uma in con sis tên cia pre co ni zar mos que a
Cons ti tu i ção deva re sol ver a ques tão da fi de li da de
par ti dá ria. No pas sa do, mu i tas ve zes se ten tou re sol-
ver essa ques tão por esse ca mi nho e nun ca se teve
êxi to. Qu an do tra ta mos do tema, es ta mos nos re fe rin-
do, ob vi a men te, à fi de li da de ou in fi de li da de na re la-
ção par ti do-re pre sen tan te. É, por tan to, na mi nha opi -
nião, uma ques tão po lí ti ca do âm bi to par ti dá rio, in se ri-
da na Lei dos Par ti dos Po lí ti cos. Não po de mos cri ar
uma ex ce ção a mais, pois ne nhum país do mun do re -
sol veu este pro ble ma pela via cons ti tu ci o nal. É a pró -
pria me câ ni ca dos sis te mas par ti dá ri os que a re sol ve,
na for ma mais con ve ni en te para cada um. É ques tão,
por con se guin te, que pode e deve ser re sol vi da atra vés
da al te ra ção na le gis la ção par ti dá ria. Nes se sen ti do,
há um pro je to, já apro va do no Se na do Fe de ral e pen -
den te de apre ci a ção na Câ ma ra, de ini ci a ti va do Se na-
dor Jor ge Bor nha u sen, Pre si den te Na ci o nal do PFL,
que tra ta des se tema, a meu ver, de for ma cor re ta.

Ade ma is, Sr. Pre si den te, con vém man ter, se
pos sí vel até an te ci par para o ple i to do pró xi mo ano, a
ado ção da “cláu su la de de sem pe nho”, já exis ten te, e
im pro pri a men te apo da da de “cláu su la de bar re i ra”.
Essa “cláu su la de de sem pe nho” exis te nos pa í ses de
alta efi cá cia no sis te ma po lí ti co par ti dá rio, mor men te
nos pa í ses eu ro pe us, que são pa í ses, to dos sa be-
mos, que pos su em uma no tá vel es ta bi li da de po lí ti ca
e um acen tu a do ní vel de go ver na bi li da de.

Para que isso ocor ra, Sr. Pre si den te, bas ta que
a Câ ma ra dos De pu ta dos vote pro je to de ini ci a ti va do
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Se na dor José Agri pi no, Lí der do meu Par ti do, no Se -
na do Fe de ral, pro je to já apro va do nes ta Casa e que
se en con tra em tra mi ta ção na Câ ma ra dos De pu ta-
dos.

Não po de mos tam bém de i xar de in sis tir na ne -
ces si da de de ter mos, tam bém no cam po ele i to-
ral-par ti dá rio, re gras per ma nen tes e trans pa ren tes,
en se jan do a es ta bi li da de, li vres do ca su ís mo e me-
lho ran do o de sem pe nho das ins ti tu i ções.

Re cor de-se, a pro pó si to, Sr. Pre si den te, pa la-
vras do Pro fes sor Ma u ri ce Du ver ger, há cer ca de dez
anos. Ma u ri ce Du ver ger vi si tou, pela vez pri me i ra, o
Bra sil, em 1993, e fez uma pa les tra na Uni ver si da de
de Bra sí lia. Na oca sião, ele dis se uma fra se que ain da
hoje soa em meu ou vi do. Pon de rou ele, com al gu ma
pro pri e da de: “O Bra sil será uma gran de po tên cia no
dia em que for uma gran de de mo cra cia. E só será
uma gran de de mo cra cia no dia em que ti ver par ti dos
e um sis te ma par ti dá rio for te e es tru tu ra do.”

O que ex pu se mos são ape nas al gu mas idéi as
que, sem pre ju í zo de con si de rar ou tras pro pos tas, vi -
sam a me lho rar o nos so sis te ma po lí ti co.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Mar co Ma ci el, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Con ce do
o apar te ao Se na dor Ra mez Te bet.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Cre io que
to dos con cor dam co mi go que, nes te tema da re for ma
po lí ti ca, dos par ti dos po lí ti cos, V. Exª será o pa la di no
nes ta Casa. É um as sun to que apa i xo na V. Exª, um
es tu di o so do as sun to, que tem uma vi vên cia mu i to
gran de como ho mem pú bli co. Esses as sun tos de que
V. Exª tra ta, re fe ren te men te a tudo o que visa a me lho-
rar a de mo cra cia, são im por tan tes. V. Exª está ana li-
san do, por exem plo, a “cláu su la de bar re i ra”, que é
im por tan te, pois há uma pro li fe ra ção de par ti dos po lí-
ti cos no Bra sil. Há um nú me ro tão gran de de par ti dos
po lí ti cos que che ga a ser inad mis sí vel. Isso in flui em
um ou tro pon to que V. Exª ado ta mu i to bem e ao qual
fez re fe rên cia, que é o pro je to do Se na dor Jor ge Bor -
nha u sen, que es ta be le ce a fi de li da de par ti dá ria. Uma
ques tão tem li ga ção com a ou tra, por que, com cen te-
nas de par ti do po lí ti cos no Bra sil, eles aca bam se tor -
nan do le gen das de alu guel. Isso en fra que ce a de mo-
cra cia, le van do mes mo ao des cré di to dos par ti dos.
Em suma, a sua abor da gem é mu i to fe liz. To dos fa la-
mos que a re for ma po lí ti ca é a mais im por tan te de to -
das, mas os pro je tos em an da men to aqui são os da
re for ma pre vi den ciá ria e da re for ma tri bu tá ria. E, já
pela se gun da vez, vejo V.Exª abor dan do o mes mo as -
sun to des ta tri bu na. Além do mais, V. Exª o abor da

não só bus can do os en si na men tos dos gran des mes -
tres, como Ma u ri ce Du ver ger, mas tam bém ali an do
es ses en si na men tos à re a li da de bra si le i ra. Fe li ci to V.
Exª.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Agra de ço
a V. Exª, Se na dor Ra mez Te bet, que foi Pre si den te
des ta Casa e, por tan to, Pre si den te do Con gres so Na -
ci o nal, pela con tri bu i ção que traz ao de ba te do tema
das re for mas po lí ti cas.

Tem ra zão V. Exª quan do de fen de que se dê pri -
o ri da de a es sas re for mas. Vou mais além: pen so que
es sas de ve ri am ter sido as pri me i ras re for mas. Elas
de ve ri am ter pre ce di do a to das as de ma is, por que
elas mu i to aju dam a fa zer com que se aper fe i çoe o
de sem pe nho das ins ti tu i ções re pre sen ta ti vas e – por
que não di zer? – me lho ram os ní ve is de go ver na bi li-
da de do nos so País.

V. Exª tam bém fe riu ou tra ques tão que me pa re-
ce im por tan te. O sis te ma ele i to ral que pos su í mos en -
se ja o apa re ci men to de mu i tas le gen das. Isso, de al -
gu ma for ma, faz com que, de ma ne i ra ge ral, haja uma 
ex ces si va dis per são de ten dên ci as, es pe ci al men te
nas Ca sas Le gis la ti vas. Isso di fi cul ta a go ver na bi li da-
de. No País, há mu i tos ca sos de par ti dos com um úni -
co re pre sen tan te no Con gres so. Às ve zes digo em
tom de bla gue que, no Bra sil, te mos ma i o ria, mi no ria
e “uno ria”, ou seja, par ti dos de ape nas um re pre sen-
tan te. Então, está na hora de en fren tar mos es sas
ques tões, e os ins tru men tos es tão em nos sas mãos.

E vou mais além. Di fe ren te men te das re for mas
pre vi den ciá ria e tri bu tá ria, que não de i xo de con si de-
rar im por tan tes, eu gos ta ria de cha mar a aten ção
para o fato de que es sas re for mas po dem ser fe i tas
sem al te ra ção do tex to cons ti tu ci o nal. A ma i o ria de las
são re for mas na le gis la ção or di ná ria, no má xi mo na
le gis la ção com ple men tar. Com isso, que ro di zer que
são re for mas que po dem tra mi tar con jun ta men te com 
es sas re for mas cons ti tu ci o na is. Elas pas sam em me -
ri di a nos dis tin tos des sas re for mas cons ti tu ci o na is.

Por ou tro lado, que ro tam bém di zer, an tes de
en cer rar as mi nhas pa la vras, que V.Exª cha ma a aten -
ção para a ne ces si da de de me lho rar mos a ques tão da
fi de li da de par ti dá ria em nos so País. Esse tal vez seja um 
dos gran des te mas que ain da re ma nes cem na ques tão
par ti dá ria bra si le i ra, um dos gran des te mas ain da hoje
não re sol vi dos. E já te mos, como lem brou V. Exª, pro je to
apro va do aqui no Se na do Fe de ral que de pen de ape nas
de apre ci a ção na Câ ma ra dos De pu ta dos. Cer ta men te,
esse pro je to, uma vez con ver ti do em lei, mu i to vai con -
cor rer para que me lho re mos tam bém o de sem pe nho
dos par ti dos po lí ti cos.
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Sr. Pre si den te, não pre ten do me alon gar. Para fi -
na li zar, eu ape nas gos ta ria de di zer que é fun da men-
tal, a par tir de ago ra, fer ti li zar o de ba te e co lo car a
ques tão das re for mas po lí ti cas na agen da das re for-
mas, mes mo por que elas de vem ser fe i tas sob uma
ins pi ra ção su pe ri or, isto é, pen san do o País e suas
ins ti tu i ções. Por tan to, não po dem ser fe i tas no pe río-
do ele i to ral. Se não ago ra, quan do? Se não nós,
quem? – é o caso de se per gun tar.

Daí por que en ten do que che gou a hora de en -
fren tar mos a ques tão das re for mas po lí ti cas, so bre tu-
do quan do ini ci a mos uma nova le gis la tu ra, a pri me i ra
do sé cu lo sex to da exis tên cia do Bra sil, a pri me i ra do
sé cu lo XXI e, tal vez co me ten do aqui cer to exa ge ro, a
pri me i ra des te novo mi lê nio.

De ve mos tra ba lhar nes se sen ti do, sem pre ju í zo
de ou vir mos aqui as pro pos tas e su ges tões que cer -
ta men te mu i to con cor re rão para que pos sa mos fa zer
a me lhor re for ma. Eu di ria que a úni ca al ter na ti va, a
meu ver, com a qual não po de mos nos con for mar, é a
do imo bi lis mo, ou seja: per ma ne cer mos com um sis -
te ma ele i to ral que de ses tru tu ra o sis te ma par ti dá rio,
que per tur ba o sis te ma de go ver no, que con tri bui para 
a ins ta bi li da de e afe ta gra ve men te a go ver na bi li da de.
É im por tan te lem brar que a de mo cra cia que pos su í-
mos não é mais, como dis se cer ta fe i ta Otá vio Man -
ga be i ra, uma plan ta ten ra. Hoje, a de mo cra cia no Bra -
sil é uma ár vo re ro bus ta. Se for ver da de que te mos
uma de mo cra cia ro bus ta, é ver da de tam bém que, de
ou tra par te, ain da são ba i xos os ní ve is de go ver na bi li-
da de.

Pois bem, dado esse pas so (em prol do es tu do
das pro pos tas a se rem apre sen ta das), en ten do que
es ta re mos, as sim, ini ci an do uma nova e es sen ci al
eta pa para a mo der ni za ção ins ti tu ci o nal do País, re -
cla ma da pela so ci e da de, as pi ra da pela opi nião pú bli-
ca e exi gi da pela cons ciên cia na ci o nal.

Mu i to obri ga do.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR EDISON LOBÃO, NA
SESSÃO NÃO DELIBERATIVA ORDINÁ-
RIA DE 16-05-03, QUE SE REPUBLICA
PARA SANAR INCORREÇÕES.

O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – Por
per mu ta com o Se na dor He rá cli to For tes, con ce do a
pa la vra ao Se na dor Edi son Lo bão.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, a ex pan são da vi o lên cia em nos so País, agra -
va da pe los au da ci o sos de sa fi os ao Po der Pú bli co,
nos tem de i xa do a to dos sob enor me per ple xi da de.

Os ape los da po pu la ção, an gus ti a da com a cres cen te
in se gu ran ça pú bli ca, in fe liz men te ain da não en con-
tra ram a res pos ta enér gi ca, ade qua da, dura, de fi ni ti-
va, ca paz de de vol ver a tran qüi li da de a nos sas cri an-
ças, nos sos jo vens, mu lhe res e tra ba lha do res, as se-
gu ran do ao povo o seu mais ele men tar di re i to de ci da-
da nia, que é a sua li ber da de de ir e vir.

Se já não bas tas sem as ce nas de ban di tis mo
que se re no vam a cada ins tan te, am pla men te di vul-
ga das pela im pren sa, mi nha per ple xi da de ex tre-
mou-se, nes tas úl ti mas ho ras, com os epi só di os que
me fo ram nar ra dos na vi si ta que re ce bi em meu ga bi-
ne te de uma de le ga ção de po li ci a is ro do viá ri os fe de-
ra is.

Em nu me ro sos pon tos do País, já não exis te a
pos si bi li da de de um ôni bus de pas sa ge i ros ou um ca -
mi nhão de car ga per cor rer ro do vi as fe de ra is sem o
apo io de uma es col ta ar ma da. De São Luís ou de
Impe ra triz, no meu Esta do do Ma ra nhão; ou de Ca ru-
a ru à re gião do Sal gue i ro, em Per nam bu co; ou em
Cam pi na Gran de, na Pa ra í ba; ou em Belo Ho ri zon te,
São Pa u lo, Rio de Ja ne i ro e Bra sí lia – para ci tar ape -
nas al gu mas ci da des –, ne nhum ôni bus ou ne nhum
ca mi nhão de car ga sai des sas ci da des, ou a elas che -
ga, com a ga ran tia de que cum pri rá o seu ro te i ro sem
so frer o ata que de ban di dos.

O que não se sabe, Sr. Pre si den te, é que a Po lí-
cia Ro do viá ria Fe de ral, con si de ra da uma cor po ra ção
qua li fi ca da, está gra ve men te des fal ca da no seu efe ti-
vo, e tar dam, sem ma i o res jus ti fi ca ções, as pro vi dên-
ci as para re com pô-lo.

Nu me ro sos pos tos des sa Po lí cia, à qual cabe a
res pon sa bi li da de de ga ran tir 24 ho ras por dia a se gu-
ran ça em nos sas es tra das fe de ra is, já fo ram de sa ti va-
dos, e ou tros o se rão bre ve men te. O seu efe ti vo de
10.098 agen tes já foi re du zi do, nos úl ti mos anos, em
cer ca de três mil po li ci a is, ou seja, hou ve 30% de re -
du ção. Nos úl ti mos qua tro me ses, ou tros 300 po li ci a is
se apo sen ta ram, e, até o fim des te ano, pre vê-se que
se apo sen ta rão mais mil dos seus agen tes.

Des ne ces sá rio ar gu men tar que esse es va zi a-
men to da Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral é mo ti vo de jú bi-
lo para tra fi can tes e cri mi no sos, que se li be ram de
bar re i ras para o li vre trân si to de dro gas e ar ma men-
tos con tra ban de a dos.

O que se es tra nha, Sr. Pre si den te, é que o Mi -
nis tro da Jus ti ça, no iní cio des te ano, já en ca mi nhou
avi so mi nis te ri al ao Mi nis té rio do Pla ne ja men to au to-
ri zan do a aber tu ra de edi tal para a re a li za ção do con -
cur so pú bli co – com pre vi são or ça men tá ria já con sig-
na da – que, ain da em 2003, ad mi ti ria no vos 1,1 mil
po li ci a is ro do viá ri os fe de ra is. É um con tin gen te que
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se re cla ma em ca rá ter emer gen ci al, para equi li brar,
ao me nos em par te, as de fi ciên ci as que pe sam so bre
tal cor po ra ção. Ve ri fi que-se que, mes mo com a ad-
mis são des ses 1,1 mil po li ci a is, ain da as sim, a Po lí cia
Ro do viá ria Fe de ral es ta rá des fal ca da de seu efe ti vo
an te ri or em mais de 2,5 mil no vos agen tes.

Fal ta, por tan to, uma sim ples as si na tu ra do Mi -
nis tro do Pla ne ja men to para ati var uma pro vi dên cia
de ur gen te in te res se pú bli co.

Con vém res sal tar que o Pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va, por suas pró pri as pa la vras ou por in ter-
mé dio do Mi nis tro da Jus ti ça, de mons tra cons tan te-
men te a sua sin ce ra pre o cu pa ção na bus ca de so lu-
ções ur gen tes que res ga tem a ple ni tu de da se gu ran-
ça pú bli ca em nos so País. Uma das ações nes se sen -
ti do está nas mãos do seu Mi nis tro do Pla ne ja men to,
que se ria li be rar o pro ces so ori gi ná rio do Mi nis té rio
da Jus ti ça.

E por que tar da tal ação?
O Sr. Anto nio Car los Va la da res (Blo co/PSB –

SE) – Per mi te-me V. Exª um apar te?
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Ouço V.

Exª, Se na dor Anto nio Car los Va la da res.
O Sr. Anto nio Car los Va la da res (Blo co/PSB –

SE) – Se na dor Edi son Lo bão, V. Exª traz à tri bu na do
Se na do Fe de ral uma jus ta re cla ma ção e evi den cia
uma pre o cu pa ção gra ve com a si tu a ção, por que pas -
sa o nos so País, re la ci o na da ao pro ble ma da in se gu-
ran ça nas es tra das fe de ra is e es ta du a is. Qu an to às
es tra das fe de ra is, des ta ca-se a sua pre ca ri e da de, a
bu ra que i ra ge ral exis ten te, e ne nhu ma pro vi dên cia
ime di a ta é to ma da para cor ri gir essa de fi ciên cia. Todo
esse qua dro se agra va, e isso é res sal ta do no re la to
que faz V. Exª, se gun do o qual uma cor po ra ção tão
im por tan te quan to a Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral está
des fal ca da, pois mi lha res de po li ci a is, agen tes, es-
tão-se apo sen tan do e de i xan do va gos qua dros im-
por tan tes que de vem ser pre en chi dos. Cabe, en tão,
ao Exe cu ti vo, no caso o Mi nis tro do Pla ne ja men to, dar 
en ca mi nha men to à so li ci ta ção fe i ta pelo Mi nis tro da
Jus ti ça, como dis se V. Exª. O Go ver no Fe de ral, por
meio do Mi nis tro da Jus ti ça, co lo cou as co i sas no seu
de vi do lu gar, pro mo ven do a re a li za ção de con cur so
pú bli co para pre en chi men to dos qua dros, bus can do o 
for ta le ci men to da ins ti tu i ção e o com ba te à cri mi na li-
da de. Se na dor Edi son Lo bão, V. Exª, que foi Go ver na-
dor de Esta do, um dos mais efi ci en tes Go ver na do res
do Nor des te do Bra sil, no bra vo Esta do do Ma ra nhão,
sabe que a in se gu ran ça na ci da de, no cam po e nas
es tra das não exis tia na que la como hoje exis te. Onde
quer que es te ja mos, po de mos ser ata ca dos por um

ban di do. É pre ci so que al gu ma pro vi dên cia seja to-
ma da de ime di a to, au men tan do o con tin gen te de po li-
ci a is, pre pa ran do a ins ti tu i ção para en fren tar os ban -
di dos que an dam com ar mas im por ta das, cri an do um
qua dro de in te li gên cia na ins ti tu i ção mi li tar nas ci da-
des, nas cor po ra ções mi li ta res, para es tu dar e ma pe-
ar em todo o Bra sil os lu ga res mais pe ri go sos que es -
tão sen do ata ca dos pe los ban di dos. Com uma po lí ti-
ca de pre ven ção na área da se gu ran ça, po de mos efe -
ti va men te com ba ter, com ma i or efi ciên cia, a cri mi na li-
da de, que tem sido a tô ni ca não só nas ci da des, como 
nas es tra das e ro do vi as fe de ra is. Por isso, somo-me
ao ape lo de V. Exª, para que o Mi nis tro do Pla ne ja-
men to pro vi den cie, o quan to an tes, a re a li za ção do
con cur so re que ri do pelo Mi nis té rio da Jus ti ça. Assim
fa zen do, te mos cer te za ab so lu ta de que gran de par te
des se gra ve pro ble ma es ta rá sen do re sol vi da a con -
ten to em nos so País.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Agra de-
ço, Se na dor Anto nio Car los Va la da res, a con tri bu i ção
de V. Exª, que de cor re da sua ex pe riên cia, do seu es -
pí ri to pú bli co, da sua ele va ção e do cum pri men to do
seu pa pel de re pre sen tan te do seu Esta do e de le gis-
la dor fe de ral. Até pos so di zer que há um pro je to de
au to ria de V. Exª, na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, que pre si do, ten den te exa ta men te a
en con trar me i os e mo dos para con ter a vi o lên cia nas
es tra das. Lou vo a ini ci a ti va de V. Exª, que é cri a ti va e
que ha ve rá de con tri bu ir para a so lu ção que to dos de -
se ja mos.

Mas, Se na dor Anto nio Car los Va la da res, o mun -
do vive ci clos de tor men to, e o des te mo men to é a in -
se gu ran ça, a vi o lên cia que as so la a hu ma ni da de em
to das as la ti tu des do pla ne ta. No Bra sil, es ta mos vi -
ven do in ten sa men te esse cá li ce de amar gu ra. A vi o-
lên cia che ga às nos sas gran des ci da des, sem que te -
nha mos ca pa ci da de de con tê-la e de ven cê-la. Faz-se 
ne ces sá ria, por tan to, a ação de cada um de nós, a cri -
a ti vi da de, a ener gia e a for ça de von ta de do Go ver no,
para que se che gue a um pon to to le rá vel, pelo me nos,
em ma té ria de se gu ran ça em nos so País.

As es tra das a que V. Exª se re fe re, e o faz em
boa hora, es tão re al men te em es ta do de plo rá vel e
cada vez se de te ri o ram mais, por que a res ta u ra ção,
por ra zões de na tu re za eco nô mi ca, que já não de se jo
aqui exa mi nar, não é fe i ta anu al men te, como de ve ria.
As pró pri as re gras do an ti go De par ta men to Na ci o nal
de Estra das de Ro da gem es ta be le ci am que, a cada
ano, 10% des sas ro do vi as de ve ri am ser res ta u ra das,
re com pos tas, o que, de plo ra vel men te, não tem acon -
te ci do. Esta mos a pon to de ver nos sa ma lha ro do viá-

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 12209MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL738     



ria, que cus tou ao País qua se US$200 bi lhões, toda
des tru í da, pela fal ta de ma nu ten ção.

Srªs e Srs. Se na do res, vejo aqui a Se na do ra Iris
de Ara ú jo e pos so acres cen tar que tam bém o Esta do
de S. Exª está sen do sa cu di do por essa ação de li tu o-
sa de me li an tes que in fes tam as ro do vi as bra si le i ras.

Os ôni bus que saem com pas sa ge i ros de Bra sí-
lia, da Ca pi tal da Re pú bli ca, não con se guem che gar
in có lu mes a Go iâ nia sem se rem com bo i a dos pela Po -
lí cia Ro do viá ria Fe de ral. Essa é a si tu a ção a que che -
gou o Bra sil. Isso não pode con ti nu ar.

O Sr. Efra im Mo ra is (PFL – PB) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Ouço V.
Exª, emi nen te Lí der Efra im Mo ra is.

O Sr. Efra im Mo ra is (PFL – PB) – Se na dor Edi -
son Lo bão, V. Exª abor da um as sun to da ma i or im por-
tân cia para todo o nos so País. No iní cio de seu pro -
nun ci a men to, V. Exª se re fe riu ao meu Esta do, mais
pre ci sa men te à ci da de de Cam pi na Gran de, que é um 
pon to de con ver gên cia do Rio Gran de do Nor te, é um
pon to de con ver gên cia de Per nam bu co.To dos os ca -
mi nhões de car ga que saem de Cam pi na Gran de e de 
Ca ru a ru pela ro do via fe de ral ou vão acom pa nha dos
de car ros da Po lí cia Fe de ral ou não che gam ao seu
des ti no. Ape sar do ex ce len te tra ba lho – te nho que re -
gis trar isto – da Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral no meu
Esta do, a Pa ra í ba, e tam bém do tra ba lho da Po lí cia
Ci vil e da Po lí cia Mi li tar, in fe liz men te cres ceu mu i to o
ne gó cio do rou bo de car gas. A in se gu ran ça está no
meu Esta do, está no Esta do de V. Exª e em tan tos ou -
tros Esta dos des te País. Assim, o Go ver no Fe de ral
tem que to mar pro vi dên ci as ur gen tes a esse res pe i to.
Hoje, o ma i or pro ble ma des te País é se gu ran ça. O
povo bra si le i ro pede – e pede com mu i ta ur gên cia –
que se dê so lu ção para o pro ble ma da fal ta de se gu-
ran ça. Te mos de sem pre go, sim, mas a se gu ran ça co -
me ça a do mi nar essa ques tão. E V. Exª, ao abor dar o
as sun to, puxa um dos pon tos que con si de ra mos mais 
im por tan tes, o rou bo de car ga. Esse é um pro ble ma
que está de i xan do de acon te cer nas ro do vi as fe de ra is
para acon te cer tam bém nas ro do vi as es ta du a is. O
pro ble ma está se avo lu man do de tal for ma que, com
cer te za, não só os go ver nos es ta du a is es tão per den-
do o con tro le, mas prin ci pal men te o Go ver no Fe de ral.
Pa ra be ni zo V. Exª pela ques tão que traz nes ta sex-
ta-fe i ra a esta Casa.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Agra de ço
o tes te mu nho de V. Exª, que é um dado a mais a cha -
mar a nos sa res pon sa bi li da de para esse pro ble ma
gra vís si mo da vida do povo bra si le i ro. Não po de mos

pros se guir sem uma so lu ção para essa ques tão fun -
da men tal, que está re la ci o na da à se gu ran ça. O de-
sem pre go con tri bui, sem dú vi da al gu ma, para o agra -
va men to des sa ques tão.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Ouço o
emi nen te Lí der José Agri pi no, meu Lí der.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Se na dor Lo -
bão, que ro, ini ci al men te, cum pri men tá-lo pela opor tu-
ni da de do seu pro nun ci a men to, e adu zir al guns fa tos
que sei que são do co nhe ci men to de V. Exª, mas que
irão au men tar a subs tân cia do seu pro nun ci a men to.
No meu Esta do, como no Esta do de V. Exª, sa be mos
que, em al gu mas lo ca li da des, ca mi nhões car re ga dos
com car gas, se jam elas mu i to va li o sas ou pou co va li-
o sas, em de ter mi na dos tre chos ou lo ca is, à no i te, só
tra fe gam em com bo io – três, qua tro, cin co, dez ca mi-
nhões, um ao lado do ou tro, um atrás do ou tro, e guar -
ne ci dos por po li ci a is ou se gu ran ça pri va da ar ma da.
Do con trá rio, atra ves sam e fi cam, ou fica a car ga. É
um fato ab so lu ta men te ina ce i tá vel. E isso está se avo -
lu man do, por que há qua tro, cin co anos, ou via-se fa lar
dis so como um fato iso la do – ca u sa va es pé cie, mas
era um fato iso la do. Hoje, es ses fa tos es tão se re pe-
tin do, es tão se tor nan do cor ri que i ros, e co me ça mos a 
ace i tá-los. Mas não po de mos ace i tar es ses fa tos, por -
que eles de cor rem da im pu ni da de. Esses fa tos es tão
se mul ti pli can do por ca u sa da im pu ni da de. Ocor re o
rou bo, o se qües tro da car ga, a co mer ci a li za ção da
car ga, e não há pu ni ção aos la drões da car ga e aos
in ter me di a do res da sua ven da, nem apre en são da
car ga. Há cor rup ção no co me ço, no meio e no fim. A
im pu ni da de só pode ser co i bi da com a ação enér gi ca
de go ver no, e com pri o ri da de de ação go ver na men tal.
Pen so que o pro nun ci a men to de V. Exª cla ma por pri -
o ri da de de ação, por que po de mos ter go ver nos vol ta-
dos pri o ri ta ri a men te para a edu ca ção, para a sa ú de,
para a ge ra ção de em pre gos ou para a se gu ran ça. E
se gu ran ça está se trans for man do em ab so lu ta pri o ri-
da de na ci o nal, por que as pes so as es tão co me çan do
a fi car in tran qüi las em Codó, em São Luís, no Rio, em
São Pa u lo, em toda a par te, seja de que ta ma nho for a 
ci da de. E não há nada que mais com pli que a qua li da-
de de vida das pes so as do que a in tran qüi li da de. As
pes so as es tão in tran qüi las, es tão vi ven do mal por ca -
u sa da fal ta de se gu ran ça, que de cor re – e esta é uma 
ava li a ção que faço para con si de ra ção do Ple ná rio –
da im pu ni da de. Per mi ta-me V. Exª in for mar um dado.
Na Sub co mis são Espe ci al que es tu da a se gu ran ça,
ou tro dia, ouvi um dado que me es tar re ceu: fui in for-
ma do, por gen te que co nhe ce da dos e es ta tís ti ca, de
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que nos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, a na ção mais
rica do mun do, 5% da po pu la ção ame ri ca na – cus-
ta-me crer, mas foi de cla ra do lá – está en car ce ra da.
Esta mos fa lan do de dez mi lhões de pes so as, o que é
ab so lu ta men te in crí vel. Per gun tei se era ver da de e a
pes soa que fez essa de cla ra ção re i te rou que era ver -
da de i ra. O Esta do ame ri ca no tem di nhe i ro para man -
ter os pre sí di os fe de ra is, e os es ta dos e mu ni cí pi os
têm os seus pre sí di os para man ter essa po pu la ção
en car ce ra da, pre sa, à mar gem, sem pre ju di car o in te-
res se da so ci e da de. Di an te dis so, per gun to: como se
es ta be le ce o pro ces so de en car ce rar um per cen tu al
tão alto da po pu la ção que é de lin qüen te? Com di nhe i-
ro. Se a se gu ran ça co me ça a se con subs tan ci ar como 
uma pri o ri da de na ci o nal, só há um ca mi nho para co i-
bir a pro li fe ra ção dos nú cle os de ban di tis mo aos qua -
is V. Exª se re fe re: apli car di nhe i ro, e di nhe i ro ma ci ço,
para co i bir o cri me evi tan do a im pu ni da de. Cum pri-
men to V. Exª pela opor tu ni da de do pro nun ci a men to e
pela subs tân cia dos ar gu men tos.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Se na dor
José Agri pi no, V. Exª tem acom pa nha do os tra ba lhos
da Sub co mis são de Se gu ran ça, cri a da a par tir da Co -
mis são que pre si do, a Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, exa ta men te para de tec tar pro-
ble mas des sa na tu re za e ten tar, pelo me nos, ad ver tir
o Po der Pú bli co para a gra vi da de da si tu a ção.

Fala V. Exª em dez mi lhões de ame ri ca nos en -
car ce ra dos. No Bra sil, são ape nas du zen tos mil, para
uma po pu la ção que é me nor que a ame ri ca na, mas
não tan to. Isso já in di ca, por tan to, o des ca la bro em
ma té ria de cu i da dos com a se gu ran ça em nos so
País.

Já não se pode mais se quer vi a jar de avião, des -
cen do no Ga leão, no Rio de Ja ne i ro. Ontem ou an te-
on tem, li nos jor na is re co men da ções, vin das do ex te-
ri or, de um gran de ban co in ter na ci o nal, para que seus 
fun ci o ná ri os, quan do ti ves sem que vi a jar ao Bra sil,
não des ces sem no Ae ro por to Inter na ci o nal do Ga-
leão, no Rio de Ja ne i ro, por que o tras la do en tre o Ga -
leão e o cen tro da ci da de está su je i to, em 80% das ve -
zes, a as sal tos e ao co me ti men to de cri mes de toda
na tu re za.

Não po de mos ser uma Na ção apon ta da no ex -
te ri or des sa ma ne i ra. É pre ci so que o Po der Pú bli co
se dê con ta de que o des pres tí gio da Na ção ocor re a
par tir da qui, des se es fa ce la men to na se gu ran ça na ci-
o nal.

Se na dor José Agri pi no, em meu pro nun ci a men-
to, falo so bre a Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral, que pos su-
ía, há al guns anos, um efe ti vo de ape nas dez mil ho -
mens. Hoje, são sete mil, e es ta mos ca mi nhan do para 

seis mil. E ain da é a Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral que
ga ran te os ca mi nhões de car ga que cir cu lam em to-
das as di re ções des te País, já que não te mos rede fer-
ro viá ria em gran de es ca la, nem o trans por te por hi -
dro vi as.

Ou fa ze mos isso hoje, ou va mos co me çar a
com pro me ter até mes mo a cir cu la ção das mer ca do ri-
as. E nem que ro mais fa lar nos pas sa ge i ros, que es -
tão de i xan do de vi a jar por ôni bus e até por aviões.

Meu Deus, a que pon to che ga mos!
E não se diga que isso cus ta uma for tu na que o

País não pode in ves tir no se tor. Não é tão caro as sim.
É ne ces sá rio que haja de ter mi na ção, ação obs ti na da,
sem a qual não che ga re mos a pon to al gum.

Srªs e Srs. Se na do res, a Po lí cia Ro do viá ria Fe -
de ral, como se sabe, tem por de ver não so men te a se -
gu ran ça das nos sas ro do vi as. No in te ri or do País, é o
agen te de se gu ran ça que am pa ra as co mu ni da des
se di a das na zona ru ral ou fora dos pe rí me tros ur ba-
nos. Os go ver nos es ta du a is têm nes sa cor po ra ção
um su por te para o po li ci a men to do seu ter ri tó rio. Par -
ti ci pa a Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral de ope ra ções con -
jun tas com as po lí ci as fe de ral e es ta du al.

Srªs e Srs. Se na do res, to das es sas ati vi da des
di re ta men te vin cu la das à se gu ran ça que o Go ver no e
to dos nós de se ja mos es tão se ri a men te pre ju di ca das
pe los pro ble mas im pos tos à Po lí cia Ro do viá ria Fe de-
ral, exa ta men te nos ins tan tes em que se re co nhe ce a
pre mên cia de se equi par nos sas ins ti tu i ções de se gu-
ran ça com os ins tru men tos que as ca pa ci tem a com -
ba ter a de sa fi a do ra des fa ça tez de me li an tes.

Vim hoje a esta tri bu na, Sr. Pre si den te, para le -
var ao Go ver no Fe de ral o ape lo para que se dê ime di-
a to an da men to ao con cur so pú bli co pro gra ma do para 
a par ci al re com po si ção dos qua dros da Po lí cia Ro do-
viá ria Fe de ral, uma pro vi dên cia que, a cada pro cras ti-
na ção, alar ga para o cri me or ga ni za do ma i o res opor -
tu ni da des de for ta le ci da so bre vi vên cia e de ações
anti-so ci a is.

Srª Pre si den te, te nho es pe ran ças de ser ou vi do.
O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Per mi te-me

V. Exª um apar te?
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Ouço o

apar te de V. Exª, no bre Se na dor Ra mez Te bet.
O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Con gra tu-

lo-me com V. Exª pelo ex ce len te pro nun ci a men to. Ao
fa zer jus ti ça à Po lí cia Ro do viá ria des te imen so País,
V. Exª tam bém pede jus ti ça para to dos os ór gãos de
se gu ran ça do Bra sil. E isso é im por tan te. A Po lí cia
Ro do viá ria re al men te tem pres ta do ine gá ve is e re le-
van tes ser vi ços à po pu la ção. É uma po lí cia que de -
sen vol ve ações de pre ven ção ao cri me, é uma po lí cia
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tra tá vel e ci vi li za da. Quem per cor re as es tra das bra si-
le i ras, que pre ci sam ser re cu pe ra das e con ser va das
– como V. Exª co brou des sa tri bu na – sabe per fe i ta-
men te o va lor da Po lí cia Ro do viá ria. V. Exª fala com a
lu ci dez de sem pre e, com seu es pí ri to pú bli co, pres ta
uma gran de ho me na gem à Po li cia Ro do viá ria Fe de-
ral, ao tem po em que faz re i vin di ca ções para to dos os 
ór gãos de se gu ran ça do País. Con gra tu lo-me, por tan-
to, com V. Exª.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Mu i to
obri ga do a V. Exª, Se na dor Ra mez Te bet, Pre si den te
da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, por sua so li-
da ri e da de, tão im por tan te nes te mo men to, so bre tu do
aos nos sos po li ci a is ro do viá ri os fe de ra is, que têm a
me lhor qua li fi ca ção e que, de fato, pres tam ser vi ços
sig ni fi ca ti vos ao Bra sil e a to dos os bra si le i ros.

Srª Pre si den te, per mi ta-me uti li zar mais um mi -
nu to para cu i dar de um ou tro as sun to.

No bre Se na dor Ra mez Te bet e de ma is Srs. Se -
na do res, de se jo ma ni fes tar a mi nha so li da ri e da de ao
Po der Ju di ciá rio. Li, com de sa pon ta men to, hoje, nos
jor na is, a se guin te no tí cia:

A ame a ça do Mi nis té rio da Pre vi dên cia
de di vul gar o nome de ju í zes au to res de de -
ci sões fa vo rá ve is a em pre sas de ve do ras,
que re cor rem à Jus ti ça para im pe dir a di vul-
ga ção de seus no mes na lis ta dos ina dim-
plen tes, pro vo cou nova re a ção do Ju di ciá rio.
O Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
Mi nis tro Mar co Au ré lio de Mel lo, foi o mais
en fá ti co. Para o Mi nis tro, in se rir nome de ju í-
zes em uma pos sí vel lis ta se ria re tor nar ao
tem po da Inqui si ção e só aba la ria a cre di bi-
li da de do Ju di ciá rio.

O dia em que o exer cí cio da ju di ca tu ra
en se jar o lan ça men to da que le que apre ci ar
con fli tos des ta ou da que la ma ne i ra em lis ta
ne gra, es ta re mos vi ven do mo men to igual ao 
da Inqui si ção. Não con si go ima gi nar que
isso ve nha a ocor rer. Isso aba la a cren ça no
Ju di ciá rio – dis se Mar co Au ré lio.

Srª Pre si den te, te nho cer te za de que não par -
tiu do Mi nis tro da Pre vi dên cia uma ati tu de des sa na -
tu re za. Vi, mu i tas ve zes, a CUT e ór gãos afins es pa-
lhan do out do ors com o nome de Par la men ta res
que vo ta vam des ta ou da que la ma ne i ra. No en tan to,
é inad mis sí vel pro ce der-se de igual modo com o Po -
der Ju di ciá rio, que não pode ser ames qui nha do,
ape que na do, ame a ça do por ati tu des des se jaez, so -
bre tu do ad vin das de agen tes do Go ver no Fe de ral.
Se ria, de fato, lan çar o Po der Ju di ciá rio à exe cra ção

pú bli ca e ao opró brio, com o que não pos so es tar de 
acor do. O Po der Ju di ciá rio bra si le i ro é, na sua es-
sên cia, de cen te, cor re to e com pe ten te. Há des vi os?
Há des vi os, que es tão sen do cor ri gi dos a cada ins-
tan te. É o pró prio Po der Ju di ciá rio que os cor ta, na
sua in ti mi da de, quan do tais des vi os acon te cem. A
mi nha so li da ri e da de, por tan to, ao Po der Ju di ciá rio
do meu País.

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELA
SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA, NA
SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA DE
28-04-2003, QUE SE REPUBLICA PARA
SANAR INCORREÇÕES.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra à no bre Se na do ra Lú cia Vâ nia, como Lí -
der, por cin co mi nu tos, para co mu ni ca ção ur gen te de
in te res se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14, in ci so II,
alí nea “a”, do Re gi men to Inter no.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Como Lí -
der.Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, tomo a pa la vra para fa zer uma gra ve
ad ver tên cia. O INSS, por meio de um De cre to pu bli-
ca do no úl ti mo dia 2, ex tin gue 13 das suas 102 ge rên-
ci as re gi o na is exe cu ti vas, que são res pon sá ve is por
1.125 agên ci as em todo o País.

O De cre to que de ter mi na a ex tin ção foi pu bli ca-
do no úl ti mo dia 2 e es ti pu la um pra zo de trin ta dias
para que as ati vi da des des sas ge rên ci as pas sem
para as que vão con ti nu ar fun ci o nan do. A jus ti fi ca ti va
é a ne ces si da de de en xu gar a má qui na ad mi nis tra ti va
e de atin gir re sul ta dos ope ra ci o na is de fi ni dos pela
atu al ad mi nis tra ção.

La men ta vel men te, Aná po lis, a se gun da ma i or
ci da de do Esta do de Go iás, é uma das que de vem
per der uma ge rên cia do INSS. Nes se caso, a jus ti fi ca-
ti va para a ex tin ção foi a pro xi mi da de com a ca pi tal do
Esta do, Go iâ nia, onde fun ci o na ou tra ge rên cia exe cu-
ti va do INSS. É uma de ci são, no mí ni mo, cu ri o sa, haja 
vis ta a gran de de man da do ser vi ço em um Mu ni cí pio
ti pi ca men te in dus tri al.

A ge rên cia de Aná po lis é res pon sá vel pela ma -
nu ten ção de 162 mil be ne fí ci os e a fis ca li za ção de 22
mil em pre sas. Além dis so, nas atri bu i ções le ga is da
ge rên cia cons ta a su per vi são e o acom pa nha men to de 
117 Mu ni cí pi os. A pro cu ra é tão gran de que a ge rên-
cia lo cal cos tu ma ser um pólo de di fu são de ser vi-
ços pre vi den ciá ri os para as ci da des vi zi nhas,
como Cal das No vas e Go i a né sia, com aten di men to
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mó vel e plan tões no fi nal de se ma na. Ago ra, todo
esse tra ba lho será trans fe ri do para Go iâ nia.

Essa so bre car ga de atri bu i ções é a re a li da de
das ge rên ci as lo ca li za das nas ma i o res ci da des do
País, nas qua is o INSS tem sido obri ga do a fa zer um
re for ço no aten di men to aos se gu ra dos e re a li za do
mu ti rões para ana li sar pro ces sos. Nos úl ti mos dias,
por exem plo, o Jor nal Na ci o nal tem mos tra do pi lhas
de do cu men tos de se gu ra dos que es tão ar ma ze na-
dos em de pó si tos es pe ran do uma so lu ção.

Em Go iás, a si tu a ção tam bém é com pli ca da
pela quan ti da de de tra ba lha do res em áre as ru ra is em
de fa sa gem com o nú me ro de agên ci as do Insti tu to.
Exce tu an do a ca pi tal, o INSS tem ape nas 33 agên -
ci as ins ta la das para aten der todo o Esta do que
pos sui 246 Mu ni cí pi os!

Esse dis tan ci a men to en tre a Pre vi dên cia e os
tra ba lha do res ex pli ca por que, pe los cál cu los do Insti -
tu to, cer ca de 858 mil tra ba lha do res não fa zem par te
de qual quer sis te ma pre vi den ciá rio do Esta do. Atu al-
men te, so men te 400.868 tra ba lha do res re ce bem be -
ne fí ci os do INSS e com o va lor mé dio de R$278,00!

No pas sa do, o nú me ro re du zi do de agên ci as se
jus ti fi ca va, em par te, pela fal ta de pes so al ad mi nis tra-
ti vo para atu ar no aten di men to, mas, re cen te men te,
sa be mos que o INSS re a li zou um con cur so na ci o nal
com a ofer ta de 3.800 va gas e que os apro va dos já to -
ma ram pos se.

A fa vor do fe cha men to das ge ren ci as não pos -
so, se quer, ace i tar como ra zoá vel o ar gu men to que o
INSS vem in ves tin do em con vê ni os com em pre sas,
cri an do pos tos avan ça dos para re ce bi men to de pe di-
dos de be ne fí ci os, e nos ser vi ços não pre sen ci a is,
como os pres ta dos pela Inter net e por te le fo ne. As
em pre sas pri va das não po dem aten der a ma i o ria es -
ma ga do ra dos tra ba lha do res que re cor rem à Pre vi-
dên cia pú bli ca. Pri me i ro, por que a lei não lhes dá
essa obri ga ção e, se gun do, por que os se gu ra dos têm 
de ser aten di dos por aque les para quem con tri bu em,
no caso o INSS.

Por tan to, Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de fa zer
aqui esse re gis tro e di zer que to dos nós sa be mos das
di fi cul da des de mi lha res de bra si le i ros em con se guir
um be ne fí cio do INSS, seja pela fal ta de com pro va ção
do vín cu lo na car te i ra de tra ba lho, seja pelo fato de
des co nhe ce rem seus di re i tos. E, ain da, há aque les
que pre ci sam vi a jar qui lô me tros até uma agên cia mais
pró xi ma para so li ci tar uma apo sen ta do ria, um au xí-
lio-ma ter ni da de ou, sim ples men te, pe dir in for ma ções.

As ge rên ci as fo ram cri a das para des cen tra li zar
o ser vi ço e ace le rar o aten di men to. Por isso, não tem
sen ti do des mon tar essa es tru tu ra, prin ci pal men te em
uma ci da de como Aná po lis. Faço um aler ta ao Mi nis-
tro Ri car do Ber zo i ni para que evi te mais essa in jus ti ça
con tra os se gu ra dos da Pre vi dên cia.

Era o que ti nha a di zer.

PETIÇÃO

Au to res: Se na dor Tião Vi a na e ou tro(s) Srs.
Se na dor(es)

Nº 1, DE 2003

Emen ta:
Re que rem, ao Con se lho de Éti ca e De co ro

Par la men tar, que pro mo va o acom pa nha men to das
apu ra ções de fa tos re la ti vos aos epi só di os de gra -
va ções ile ga is , por res pon sa bi li da de do Esta do da
Ba hia, de te le fo ne mas fe i tos nos úl ti mos anos e que 
te nham sido res pal da das em au to ri za ção ju di ci al
in devi da, uma vez que re por ta gens ve i cu la das na
im pren sa in du zem a par ti ci pa ção do Se na do nas re -
fe ri das gra va ções.

CONSELHO DE ÉTICA E
DECORO PARLAMENTAR

PETIÇÃO Nº 1, DE 2003

DESPACHO

Con si de ran do:
a) o re ce bi men to, por este Con se lho, da De nún-

cia nº 1, de 2003 (có pia às fls. 110), de au to ria dos Se -
na do res Tião Vi a na e ou tros Se na do res, que “re que-
rem ao Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar, nos
ter mos do art. 17 da Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº
20, de 1993, pro vi dên ci as no sen ti do de es cla re cer
epi só di os re fe ren tes a gram pos te le fô ni cos efe tu a dos
por res pon sa bi li da de da Se cre ta ria de Se gu ran ça Pú -
bli ca do Esta do da Ba hia, ob je to do Inqué ri to Po li ci al
nº 01-0037/2003-SR/DPF/BA, em face da in for ma ção
dada, por jor na lis tas da re vis ta Istoé a Se na do res, a
res pe i to da exis tên cia de pro vas tes te mu nha is e do -
cu men ta is que apon tam o en vol vi men to do Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães“;

b) a de ci são do Con se lho, na 2ª Re u nião, de 18
de mar ço de 2003 (có pia da Ata às fls. 90/104), que
de ter mi nou a in ves ti ga ção pre li mi nar e su má ria dos
fa tos des cri tos na De nun cia nº 1, de 2003, que co in ci-
dem com o ob je to da pre sen te Pe ti ção; e

c) a de cla ra ção des ta Pre si dên cia (fls. 118), na
3ª Re u nião, de 20 de mar ço de 2003 (có pia da Ata às
fls. 112/122), de ex tin ção da Co mis são cons ti tu í da
para acom pa nha men to do Inqué ri to Po li ci al nº
01-0037/2003-SR/DPF/BA, da Po lí cia Fe de ral.

De ter mi no o ar qui va men to da pre sen te Pe ti ção.
Se na do Fe de ral, 30 de mar ço de 2003. – Se na-

dor Ju vên cio da Fon se ca, Pre si den te.

Maio  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 21 12213MAIO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL742     



COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL 
(52 ª LEGISLATURA) 

 
BAHIA PFL - Heráclito Fortes 

PFL - Rodolpho Tourinho PMDB -  Mão Santa 
PFL Antonio Carlos Magalhães  RIO GRANDE DO NORTE 
PFL -  César Borges PTB -  Fernando Bezerra 
 RIO DE JANEIRO PMDB -  Garibaldi Alves Filho 
PT -  Roberto Saturnino PFL -  José Agripino 
PL -  Marcelo Crivella  SANTA CATARINA 
PMDB -  Sérgio Cabral PFL -  Jorge Bornhausen 
 MARANHÃO PT -  Ideli Salvatti 
PMDB -  João Alberto Souza PSDB -  Leonel Pavan 
PFL -  Edison Lobão  ALAGOAS 
PFL -  Roseana Sarney PT -  Heloísa Helena 
 PARÁ PMDB -  Renan Calheiros 
PMDB -  Luiz Otávio PSDB -  Teotônio Vilela Filho 
PT -  Ana Júlia Carepa  SERGIPE 
PTB -  Duciomar Costa PFL -  Renildo Santana 
 PERNAMBUCO PDT -  Almeida Lima 
PFL -  José Jorge PSB -  Antonio Carlos Valadares 
PFL -  Marco Maciel  AMAZONAS 
PSDB - Sérgio Guerra PMDB -  Gilberto Mestrinho 
 SÃO PAULO PSDB -  Arthur Virgílio 
PT -  Eduardo Suplicy PDT -  Jefferson Peres 
PT -  Aloizio Mercadante  PARANÁ 
PFL -  Romeu Tuma PSDB -  Alvaro Dias 
 MINAS GERAIS PT -  Flávio Arns 
PL -  Aelton Freitas PDT -  Osmar Dias 
PSDB -  Eduardo Azeredo  ACRE 
PMDB -  Hélio Costa PT -  Tião Viana 
 GOIÁS PSB -  Geraldo Mesquita Júnior 
PMDB -  Íris de Araújo PT -  Sibá Machado 
PFL -  Demóstenes Torres  MATO GROSSO DO SUL 
PSDB -  Lúcia Vânia PMDB -  Juvêncio da Fonseca 
 MATO GROSSO PT -  Delcídio Amaral 
PSDB -  Antero Paes de Barros PMDB -  Ramez Tebet 
PFL -  Jonas Pinheiro  DISTRITO FEDERAL 
PT -  Serys Slhessarenko PMDB -  Valmir Amaral 
 RIO GRANDE DO SUL PT -  Eurípedes Camargo 
PMDB -  Pedro Simon PFL -  Paulo Octávio 
PT -  Paulo Paim  TOCANTINS 
PTB -  Sérgio Zambiasi PSDB -  Eduardo Siqueira Campos 
 CEARÁ PFL -  João Ribeiro 
PSDB -  Reginaldo Duarte PFL -  Leomar Quintanilha 
PPS -  Patrícia Saboya Gomes  AMAPÁ 
PSDB -  Tasso Jereissati PMDB -  José Sarney 
 PARAÍBA PSB -  João Capiberibe 
PMDB -  Ney Suassuna PMDB -  Papaléo Paes 
PFL -  Efraim Morais  RONDÔNIA 
PMDB -  José Maranhão PMDB -  Amir Lando 
 ESPÍRITO SANTO PT -  Fátima Cleide 
PPS -  João Batista Motta PMDB -  Valdir Raupp 
PMDB -  Gerson Camata  RORAIMA 
PL -  Magno Malta PPS -  Mozarildo Cavalcanti 
 PIAUÍ PDT -  Augusto Botelho 
PMDB - Alberto Silva PMDB -  Romero Jucá 
 



COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 

(27 titulares e 27 suplentes) 
 

Presidente: Senador Ramez Tebet (PMDB-MS) 
Vice-Presidente: Senador Paulo Octavio (PFL-DF) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Aloizio Mercadante 1. Ideli Salvatti 
Ana Júlia Carepa 2. Flávio Arns 
Eduardo Suplicy 3. Serys Slhessarenko 
Delcídio Amaral 4. Duciomar Costa 
Roberto Saturnino 5. Magno Malta 
Antonio Carlos Valadares 6. Aelton Freitas 
Geraldo Mesquita Júnior 7. (vago) 
Fernando Bezerra 8. (vago) 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Hélio Costa 
Mão Santa 2. Luiz Otávio 
Garibaldi Alves Filho 3. Valmir Amaral 
Romero Jucá 4. Gerson Camata 
João Alberto Souza 5. Sérgio Cabral 
Pedro Simon 6. Ney Suassuna 
Valdir Raupp 7. Íris de Araújo 

PFL 
César Borges 1. Antonio Carlos Magalhães 
Efraim Morais 2. Demóstenes Torres 
Jonas Pinheiro 3. João Ribeiro 
Jorge Bornhausen 4. José Agripino 
Paulo Octavio 5. José Jorge 
Rodolpho Tourinho 6. Marco Maciel 

PSDB 
Antero Paes de Barros 1. Arthur Virgílio 
Sérgio Guerra 2. Romero Jucá 
Eduardo Azeredo 3. Lúcia Vânia 
Tasso Jereissati 4. Leonel Pavan 

PDT 
Almeida Lima 1. Osmar Dias 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. João Batista Motta 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário n º 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 



2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
(29 titulares e 29 suplentes) 

 
Presidente: Senador Romero Jucá (PSDB-RR) 

Vice-Presidente: Senador Papaléo Paes (PTB-AP) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Ana Júlia Carepa 1. Delcídio Amaral 
Eurípedes Camargo 2. Serys Slhessarenko 
Fátima Cleide 3. Tião Viana 
Flávio Arns 4. Antonio Carlos Valadares 
Sibá Machado 5. Duciomar Costa 
João Capiberibe 6. (vago) 
Aelton Freitas 7. (vago) 
Papaléo Paes 8. (vago) 

PMDB 
Mão Santa 1. Garibaldi Alves Filho 
Juvêncio da Fonseca 2. Hélio Costa 
Íris de Araújo 3. Ramez Tebet 
Sérgio Cabral 4. José Maranhão 
Ney Suassuna 5. Pedro Simon 
Amir Lando 6. Romero Jucá 
Papaléo Paes 7. (vago) 

PFL 
Edison Lobão 1. Antonio Carlos Magalhães 
Jonas Pinheiro 2. César Borges 
José Agripino 3. Demóstenes Torres 
Leomar Quintanilha 4. Efraim Morais 
Renildo Santana 5. Jorge Bornhausen 
Roseana Sarney 6. João Ribeiro 

PSDB 
Romero Jucá 1. Eduardo Azeredo 
Lúcia Vânia 2. Tasso Jereissati 
Teotônio Vilela Filho 3. (vago) 1 
Antero Paes de Barros 4. Sérgio Guerra 
Reginaldo Duarte 5. Leonel Pavan 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 
Álvaro Dias  2. (vago) 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. Mozarildo Cavalcanti 

 
1   O Senador Olivir Gabardo afastou-se do exercício do mandato em 08.03.03. 

Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 
Reuniões: Quintas – Feiras às 10:00 horas – Plenário n º 09 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3114605  Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 

Atualizado em 28/.04./2003 



3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
(23 titulares e 23 suplentes) 

 
Presidente: Senador Edison Lobão (PFL-MA) 

Vice-Presidente: Senador José Maranhão (PMDB-PB) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Serys Slhessarenko 1. Eduardo Suplicy 
Aloizio Mercadante 2. Ana Júlia Carepa 
Tião Viana 3. Sibá Machado 
Antonio Carlos Valadares 4. Fernando Bezerra 
Magno Malta 5. Geraldo Mesquita Júnior 
Papaléo Paes 6. João Capiberibe 
Marcelo Crivella 7. (vago) 

PMDB 
Amir Lando 1. Romero Jucá 
Garibaldi Alves Filho 2. Luiz Otávio 
José Maranhão 3. Ramez Tebet 
Juvêncio da Fonseca 4. João Alberto Souza 
Papeléo Paes 5. Íris de Araújo 
Pedro Simon 6. Sérgio Cabral 

PFL 
Antonio Carlos Magalhães 1. Paulo Octávio 
César Borges 2. João Ribeiro 
Demóstenes Torres 3. Jorge Bornhausen 
Edison Lobão 4. José Jorge 
Renildo Santana 5. Rodolpho Tourinho 

PSDB 
Arthur Virgílio Neto 1. Antero Paes de Barros 
Tasso Jereissati 2. Teotônio Vilela Filho 
Romero Jucá 3. Leonel Pavan 

PDT 
Jefferson Peres 1. Almeida Lima 

PPS 
João Batista Motta 1. Mozarildo Cavalcanti 

 
Secretária: Gildete Leite de Melo 

Reuniões: Quartas – Feiras às 10:00 horas. – Plenário n º 3 – Ala Alexandre Costa 
Telefone: 3113972 Fax: 3114315 
E – Mail: gildete@senado.gov.br 

Atualizada em 13/05/2003 



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
(27 titulares e 27 suplentes)

Presidente: Senador Osmar Dias (PDT-PR)
Vice-Presidente: Senador Hélio Costa (PMDB-MG)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)

Fátima Cleide 1. Tião Viana
Flávio Arns 2. Roberto Saturnino
Ideli Salvatti 3. Eurípedes Camargo
João Capiberibe 4. Papaléo Paes
Duciomar Costa 5. Sibá Machado
Aelton Freitas 6. Marcelo Crivella
(vaga cedida ao PMDB) 7. (vago)
(vago) 8. (vago)

PMDB
Hélio Costa 1. Mão Santa
Íris de Araújo 2. Garibaldi Alves Filho
Valdir Raupp 3. Juvêncio da Fonseca
Gerson Camata 4. Luiz Otávio
Sérgio Cabral 5. Valmir Amaral
José Maranhão 6. Amir Lando
Valmir Amaral (por cessão do Bloco de Apoio ao Governo) 7. (vago)

PFL
Demóstenes Torres 1. Edison Lobão
Jorge Bornhausen 2. Jonas Pinheiro
José Jorge 3. José Agripino
Leomar Quintanilha 4. Marco Maciel
Renildo Santana 5. Paulo Octavio
Roseana Sarney 6. João Ribeiro

PSDB
Sérgio Guerra 1. Arthur Virgílio
Leonel Pavan 2. Eduardo Azeredo
Reginaldo Duarte 3. Teotônio Vilela Filho
Antero Paes de Barros 4. Lúcia Vânia

PDT
Osmar Dias 1. Jefferson Peres
Almeida Lima 2. Álvaro Dias 

PPS
Mozarildo Cavalcanti 1. Patrícia Saboya Gomes

Observação: Conforme acordo de líderes anunciado na reunião da Comissão de Assuntos Econômicos de 19.2.2003, o 
PMDB ocupará somente 6 cadeiras na Comissão de Educação

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: Terças – Feiras às 11:30 horas – Plenário n º 15 – Ala Alexandre Costa.

Telefone: 3113498  Fax: 3113121
E – Mail: julioric@senado.gov.br.

Atualizada em 10/04/2003



 
5) - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

(17 titulares e 9 suplentes) 
 

Presidente: Senador Ney Suassuna (PMDB-PB) 
Vice-Presidente: Senador Antero Paes de Barros (PSDB-MT) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Ideli Salvatti 1. Ana Júlia Carepa 
Heloísa Helena 2. Delcídio Amaral 
Antonio Carlos Valadares 3. Geraldo Mesquita Júnior 
Aelton Freitas  
Duciomar Costa  

PMDB 
Ney Suassuna 1. Valmir Amaral 
Luiz Otávio 2. Gilberto Mestrinho 
Gerson Camata  
João Alberto Souza  

PFL 
César Borges 1. Jorge Bornhausen 
Efraim Morais 2. Paulo Octavio 
João Ribeiro  
Leomar Quintanilha  

PSDB 
Arthur Virgílio 1. Leonel Pavan 
Antero Paes de Barros  

PDT 
Osmar Dias 1. Almeida Lima 
PPS 
João Batista Motta  

 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 

Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário n º 6 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3113915 Fax: 3111060 

E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 
Atualizada em 28/04/2003 



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br
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6) - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
(19 titulares e 19 suplentes)

Presidente: Senador Magno Malta (PL-ES)
Vice-Presidente: (aguardando eleição)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)

Sibá Machado 1. Serys Slhessarenko
Eurípedes Camargo 2. (vago)
Magno Malta 3. (vago)
Aelton Freitas 4. (vago)
Marcelo Crivella 5. (vago)

PMDB
Renan Calheiros 1. Gerson Camata
Ney Suassuna 2. Amir Lando
José Maranhão 3. Gilberto Mestrinho
Sérgio Cabral 4. (vago)
Garibaldi Alves Filho 5. (vago)

PFL
Edison Lobão 1. Demóstenes Torres

Efraim Morais 2. Jonas Pìnheiro
Leomar Quintanilha 3. (vago)
Rodolpho Tourinho 4. Roseana Sarney

PSDB
Lúcia Vânia 1. Lúcia Vânia
(vago)1 2. Romero Jucá
Reginaldo Duarte 3. Antero Paes de Barros

PDT
Jefferson Peres 1. (vago)

PPS
Mozarildo Cavalcanti 1. João Batista Motta

1 O Senador Olivir Gabardo afastou-se do exercício do mandato em 08.03.03.

Secretária: Maria Dulce V. de Queirós Campos
Telefone 3113915 Fax: 3111060

E – Mail: mariadul@senado.br .
Atualizada em 26/03/2003



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br
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7) - COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
(19 titulares e 19 suplentes)

Presidente: Senador Eduardo Suplicy (PT-SP)
Vice-Presidente: Senador Marcelo Crivella (PL-RJ)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)

Eduardo Suplicy 1. Flávio Arns
Heloísa Helena 2. Fátima Cleide
João Capiberibe 3. Aloizio Mercadante
Marcelo Crivella 4. Duciomar Costa
Fernando Bezerra 5. Aelton Freitas
Tião Viana (por cessão do PMDB)

PMDB
Gilberto Mestrinho 1. Pedro Simon
João Alberto Souza 2. Ramez Tebet
Luiz Otávio 3. Valdir Raupp
(vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo) 4. Juvêncio da Fonseca
Hélio Costa 5. (vago)

PFL
Antonio Carlos Magalhães 1. Edison Lobão
João Ribeiro 2. Renildo Santana
José Agripino 3. Rodolpho Tourinho
Marco Maciel 4. Roseana Sarney

PSDB
Arthur Virgílio 1. Antero Paes de Barros
Eduardo Azeredo 2. Tasso Jereissati
Lúcia Vânia 3. Sérgio Guerra

PDT
Jefferson Péres 1. Álvaro Dias 

PPS
Patrícia Saboya Gomes 1. Mozarildo Cavalcanti

Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello
Telefone 3113496 Fax: 3113546 – Plenário n º 7 – Ala Alexandre Costa

Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas.
E – Mail: luciamel@senado.gov.br



 

8) - COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 
(23 titulares e 23 suplentes) 

 
Presidente: Senador José Jorge (PFL-PE) 

Vice-Presidente: Senador João Batista Motta (PPS-ES) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Delcídio Amaral 1. Roberto Saturnino 
Ideli Salvatti 2. Fátima Cleide 
Serys Slhessarenko 3. Heloísa Helena 
Sibá Machado 4. Ana Júlia Carepa 
Geraldo Mesquita Júnior 5. Duciomar Costa 
Duciomar Costa 6. Fernando Bezerra 
Magno Malta 7. Marcelo Crivella 

PMDB 
Gerson Camata 1. Mão Santa 
Amir Lando 2. Luiz Otávio 
Valdir Raupp 3. Pedro Simon 
Valmir Amaral 4. Renan Calheiros 
Gilberto Mestrinho 5. Ney Suassuna 
José Maranhão 6. (vago) 

PFL 
João Ribeiro 1. César Borges 
José Jorge 2. Jonas Pinheiro 
Marco Maciel 3. Leomar Quintanilha 
Paulo Octavio 4. Renildo Santana 
Rodolpho Tourinho 5. Roseana Sarney 

PSDB 
Leonel Pavan 1. Romero Jucá 
Sérgio Guerra 2. Arthur Virgílio 
Teotônio Vilela Filho 3. Reginaldo Duarte 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 

PPS 
João Batista Motta 1. Mozarildo Cavalcanti 

 
Secretário: Celso Parente 
Reuniões: Terças – Feiras às 14:00 horas. – Plenário n º 13 – Ala Alexandre Costa 
Telefone: 3114607 Fax: 3113286 
E – Mail: cantony@senado.gov.br. 
Atualizada em 14/05/2003 



 

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR 
(Resolução do Senado Federal nº 20/93) 

 
COMPOSIÇÃO 

(Eleita na Sessão do Senado Federal de 13/03/2003) 
 

1ª Eleição Geral: 19.04.1995 
2ª Eleição Geral: 30.06.1999 
3ª Eleição Geral: 27.06.2001 
4ª Eleição Geral: 13.03.2003 

 
Presidente: Senador JUVÊNCIO DA FONSECA 2 
Vice-Presidente: Senador DEMÓSTENES TORRES 2 
 

PMDB 
Titulares UF Ramal Suplentes UF Ramal 
Juvêncio da Fonseca MS 1128 1. Ney Suassuna PB 4345 
João Alberto Souza MA 1411 2. Pedro Simon RS 3232 
Ramez Tebet MS 2222 3. Gerson Camata ES 3256 
Luiz Otávio PA 3050 4. Alberto Silva PI 3055 
PFL5 
Paulo Octávio DF 2011 1. Jonas Pinheiro MT 2271 
Demóstenes Torres GO 2091 2. César Borges 4 BA 2212 
Rodolpho Tourinho BA 3173 3. Renildo Santana 4 SE 1306 
PT 1 
Heloísa Helena AL 3197 1. Ana Julia Carepa PA 2104 
Sibá Machado AC 2184 2. Fátima Cleide RO 2391 
(Vago)8   3. Eduardo Suplicy 3 SP 3213 
PSDB5 
Sérgio Guerra PE 2385 1. Reginaldo Duarte CE 1137 
Antero Paes de Barros MT 4061 2. Arthur Virgílio AM 1201 

PDT 
(Vago)7   1. Augusto Botelho (PDT) RR 2041 
PTB 1 
(Vago)6   1. Fernando Bezerra (PTB) RN 2461 
PSB 1, PL 1 e PPS 
Magno Malta (PL) ES 4164 1. Marcelo Crivella (PL) RJ 5077 
Corregedor do Senado (Membro nato – art. 25 da Resolução nº 20/93) 
Senador Romeu Tuma (PFL/SP) 2051 

(atualizada em 08.05.2003) 
Notas: 
1 Partidos pertencentes ao Bloco de Apoio ao Governo, constituído na Sessão do SF de 1.2.2003.  
2 Eleitos em 18.03.2003, na 1ª Reunião do Conselho.  
3 Eleito na Sessão do SF de 18.3.2003. 
4 Eleitos na Sessão do SF de 19.3.2003. 
5  Partidos pertencentes à Liderança Parlamentar da Minoria, constituída na Sessão do SF de 29.4.2003. 
6  Vaga ocupada pelo Senador Geraldo Mesquita Júnior (Bloco/PSB-AC) até 6.5.2003, quando anunciou, em Plenário, seu 
desligamento do Conselho, conforme comunicação lida na Sessão do SF de 8.5.2003. 
7 Vaga ocupada pelo Senador Jefferson Péres (PDT-AM) até 7.5.2003, quando anunciou, em Plenário, seu desligamento do 
Conselho, conforme comunicação lida na Sessão do SF de 8.5.2003. 
8 Vaga ocupada pelo Senador Flávio Arns (Bloco/PT-PR) até 8.5.2003, quando se desligou do Conselho, conforme comunicação 
lida na Sessão do SF dessa data. 
 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 

Telefones: 311-4561 e 311-4552 
sscop@senado.gov.br 

www.senado.gov.br/etica 



CORREGEDORIA PARLAMENTAR 
(Resolução nº 17, de 1993) 

 
COMPOSIÇÃO 1 

 
Senador Romeu Tuma (PFL-SP) Corregedor  

Senador Hélio Costa (PMDB-MG) 1º Corregedor Substituto 

Senador Delcídio Amaral (PT-MS) 2º Corregedor Substituto 

Senador Teotônio Vilela Filho (PSDB-AL) 3º Corregedor Substituto 
 
Notas: 
1 Eleitos na Sessão Ordinária de 25.03.2003, nos termos da Resolução nº 17, de 17.3.93. 

 
SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL 

Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 
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Discursa sobre a reunião da bancada do PSDB com o Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, referente à urgência da Reforma Política. 342  

 
Diz que fica feliz em saber que o governo apoiará financiamento 

público de campanha e que esta é uma matéria de urgência. Defende que no 
texto aprovado pelo Senado federal, seja incluído que o financiamento será 
exclusivamente público e que o político flagrado recebendo recursos 
privados, seja punido, assim como também seja punida a empresa. 343 

 
Diz que os Políticos tem que ser transparentes com a sociedade. 
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de governo adotado pelo Presidente da República, por fim diz que o PSDB é 
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Reconhece a dificuldade por não ter conhecimento da 

deliberação do Partido dos Trabalhadores, mas diz que essa dificuldade não 
é só dele mas, também, dos funcionários públicos, aposentados e 
pensionistas. 345 
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Defesa da aplicação do orçamento impositivo no País. 707 
 

Antonio Carlos Valadares 
 
Fala da precariedade e insegurança nas estradas federais e 

estaduais e apóia a abertura de concurso público para policiais rodoviários 
federais. Aparte ao senador Edison Lobão. 293 
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mundo, que tratou da sustentabilidade das cidades em todo o mundo e da 
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Projeto de Lei do Senado Nº 196, de 2003, que dá nova redação 
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perigosos atacados pelos bandidos, criar políticas de prevenção na área de 
segurança. Aparte ao senador Edison Lobão. 738 

 
Arthur Virgílio 
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Projeto de Decreto Legislativo nº 67, de 2002 (nº 1.795/2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
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Retoma o assunto do risco Brasil, classificando-o como ridículo 

e fala que a bancada do PSDB foi ao encontro do Presidente contribuindo 
para baixar o risco Brasil. Faz criticas aos Partido dos Trabalhadores. Aparte 
ao Senador Efraim Morais. 340 

 
Fala do discurso oportuno que fez o Senador Antero Paes a 

respeito da Reforma Política, fala também da Previdência Privada e da 
contribuição de inativos. Aparte ao Senador Antero Paes de Barros. 345 

 
Faz um pronunciamento sobre os campos microeconômicos e 

macroeconômicos e diz que o governo do Presidente Lula, no campo 
macroeconômico, vai razoavelmente bem e no campo microeconômico está 
paralisado. Diz que ao persistir por essa via, o governo está afugentando 
investimentos significativos na infra-estrutura brasileira.   398 



 
Requerimento Nº 357, de 2003, que requer ao Exmo Sr. Ministro 

da Previdência Social Informações sobre listas de empresas devedoras  do 
INSS. 536 

 
Requerimento Nº 358, de 2003, que requer voto de louvor pela 

canonização de Madre Maria de Mattias, fundadora da Congregação das 
Irmãs Adoradoras do Sangue de Cristo. 537 
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do Planejamento, Gestão e Orçamento, informações sobre liberação de 
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Comentário sobre a política econômica do Governo Luiz Inácio 

Lula da Silva. 716 
 
Registro do pleito da Confederação Nacional do Comércio, 

baseada em sugestão da Federação do Comércio do Amazonas, 
relativamente á Medida Provisória nº 107, de 2003. 728 

 
Fala da política microeconômica e macroeconômia e do Senador 

Roberto Saturnino que volta ao debate. 731 
 

César Borges 
 
Fala dos compromissos que o País espera do governo, em 

especial na área da infra-estrutura rodoviária brasileira e faz um apanhado 
sobre o estado precário das rodovias do País, em especial as rodovias do 
Estado da Bahia.       390 

 
Diz que o mais dramático em relação às rodovias não é a perda 

econômica e sim as vidas humanas por falta de manutenção dessas rodovias. 392 
 
Comenta o prejuízo causado pelo mau estado de conservação das 

estradas, os acidentes, os assaltos violentos e a degradação generalizada dos 
equipamentos de apoio. Afirma que segundo o Ministério dos Transportes 
serão necessários R$ 5,5 bilhões para as obras de recuperação da malha 
rodoviária. 392 

 
Comenta que o Presidente Luís Inácio Lula da Silva reconheceu 

que é grave a situação setor dos transportes no Brasil. 393 
 



Ressalta que sem a melhoria das estradas, o turismo interno 
diminuirá. Fala do superávit primário acertado com Fundo Monetário 
Internacional – FMI. Comenta a necessidade de recuperação do Patrimônio 
Rodoviário do País. 394 

 
Fala que o Orçamento Impositivo não pode continuar sendo uma 

peça de ficção por gerar uma série de distorções. Aparte ao Senador Antonio 
Carlos Magalhães. 714 

 
Delcídio Amaral 

 
Saúda os Defensores Públicos pelo seu dia e faz um apanhado 

desta profissão em alguns países do mundo. Diz que é através do Defensor 
Público que a cidadania poderá ser exercida sem empecilhos de ordem 
econômica ou social. 537 

 
Demóstenes Torres 

 
Parecer Nº 431, de 2003, da Comissão de Constituição de Justiça 

e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2002 acrescenta 
inciso ao art. 30 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o 
Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. 075 

 
Fala do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza e a criação 

do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Aparte ao Senador 
Antonio Carlos Magalhães. 711 

 
Duciomar Costa 

 
Manifesta sua discordância quanto ao teor do PLS nº 336/1999-

complementar, que se aprovado na forma de proposta acarretará enormes 
perdas aos proprietários e produtores rurais brasileiros. 346 

 
Edison Lobão 

 
Parecer Nº 450, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de decreto Legislativo nº 293, de 2002 (nº 1.383/2001, na Câmara 
dos deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de Rádio 
Comunitária de Buriti Bravo (ARCA –BB) a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de  Buriti Bravo, Estado do Maranhão. 162 

 
Parecer Nº 463, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 677, de 2002 (nº 1.790/2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação dos Moradores 



do Bravo a Executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Serra 
Preta, Estado da Bahia. 214 

 
Concorda com a objeção feita por Paulo Octávio, a respeito da 

construção de Presídios de Segurança Máxima na Capital e sugere a 
construção de presídios em ilhas. Aparte ao Senador Paulo Octávio. 281 

 
Levanta a questão da violência em nosso país, do desfalque da 

Polícia Rodoviária Federal e da autorização da abertura do edital para a 
realização do concurso público para a admissão de Policiais Rodoviários 
Federais. 292 

 
Fala da insegurança e violência no Brasil e do estado deplorável 

das estradas. 293 
 
Destaca a falta de segurança no país e as recomendações feitas 

aos estrangeiros ao desembarcarem aqui e leva ao Governo Federal o apelo 
para que se dê imediato andamento ao concurso público programado para a 
parcial recomposição dos quadros da Polícia Rodoviária Federal. 295 

 
Solidariza-se com o Poder Judiciário Brasileiro. 296 
 
Projeto de Lei do Senado Nº 192, de 2003, que altera o Decreto – 

Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal, e Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, para combater 
a prostituição e a exploração sexual de crianças e adolescentes. 372 

 
Preocupa-se com a violência no País. Solidariedade ao Poder 

Judiciário em razão de ameaça feita pelo Ministério da Previdência de 
divulgar nomes de juízes favoráveis e na divulgação dos devedores da 
Previdência. (Republicação). 737 

 
Eduardo Azeredo 

 
Parecer Nº 435, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 649, de 2002 (1.742/2002, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza  a Associação Tapirense de 
Assistência Social – ATAS , a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Tapira, Estado de Minas Gerais. 089 

 
Parecer Nº 471, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto legislativo nº 06, de 2003 (nº 2.127/2002, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Seara 
– ACS  a executar serviços de radiodifusão comunitária na cidade de Várzea 
da Palma, Estado de Minas Gerais. 254 

 



Parecer Nº 483, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 105, de 2002 (nº 4.828/98, na Casa de 
Origem), que dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas e dá 
outras providências. 545 

 
Eduardo Suplicy 

 
Fala do domínio da situação inflacionária e da diminuição da 

taxa de juros no atual Governo. Aparte ao Senador Arthur Virgílio. 720 
 
Diz que o Presidente Lula dá liberdade aos membros do Copom 

para que possam decidir baixar a taxa de juros, se os membros do Copom 
acharem que isso é viável. Aparte ao Senador Arthur Virgílio. 724 

 
Efraim Moraes 

 
Proposta de Emenda à Constituição Nº 34, de 2003, que altera o 

inciso I, do art. 49, da Constituição Federal, e acrescentam-se os §§ 1º, 2º e 
3º. 271 

 
Proposta de Emenda à Constituição Nº 35, de 2003, que 

acrescenta o inciso XII e §§ 5º e 6º ao art. 167 da Constituição Federal, 
criando regras para a limitação de empenhos e de pagamento para execução 
da Lei Orçamentária anual. 274 

 
Fala da falta de segurança nas estradas brasileiras. Aparte ao 

Senador Edison Lobão. 294 
 
Diz que quando o Presidente mobiliza o Congresso para discutir 

e votar as Reformas Tributárias e da Previdência, ele está invertendo 
prioridades. 339 

 
Fala dos discursos contraditórios do Presidente Lula, que em um 

momento é favorável à transposição das águas do Rio São Francisco e em 
outro momento é contra. Diz que é preciso que se faça a Reforma Política 
antes de qualquer outra reforma. 340 

 
Fala da vontade parlamentar de discutir a matéria da Reforma 

Política, ressalta que o financiamento público é pouco e que a reforma tem 
que ser votada como um todo. 342 

 
Diz que estão conseguindo alcançar a mobilização da classe 

política junto à sociedade brasileira e que isso será bom para a democracia. 342 
 



Fala que o Governo manda para o Congresso Nacional  a 
Reforma Tributária e envia  a Medida Provisória que aumenta os impostos. 
Aparte ao Senador Ney Suassuna.   594 

 
Contradições e falta de unidade entre os membros do Governo 

Luiz Inácio Lula da Silva. 595 
 
Comentários sobre o discurso do Senador Hélio Costa. 602 
 
Aborda a questão do orçamento impositivo e do 

contingenciamento. Aparte ao Senador Antonio Carlos Magalhães. 710 
 
Refere-se aos caminhões de cargas que têm que seguir 

acompanhados da polícia federal para conseguir chegar ao seu destino 
intactos. Diz que o maior problema do país é realmente a falta de segurança. 
Aparte ao Senador Edison Lobão. 739 
 
Eurípedes Camargo 

 
Diz que é preciso fortalecer os partidos, pois fortalecendo a 

política brasileira estará fortalecendo a estrutura da sociedade e as decisões 
que emanam da vida política, diz também que é necessário que se faça as 
reformas que já estão em curso. Aparte ao Senador Efraim Morais. 342 

 
Fala sobre a fidelidade e a organização partidária e diz que 

dentro do Partido dos Trabalhadores há democracia  e que quando não se 
convence, é convencido. Aparte ao Senador Antero Paes Barros. 344 

 
Comenta a questão das reformas, em especial as reformas 

tributária e previdenciária e por fim, chama a atenção para a guerra das 
legislações, ou seja, uma guerra fiscal em que encontramos os 
desempregados e o retrocesso econômico. 404 

 
Declara não ter uma proposta acabada a respeito da Reforma 

tributária, mas confessa que a arrecadação tributária é importante para o 
Estado e diz que esta arrecadação deve ser justa e não um impedimento ao 
crescimento do País. 406 

 
Ressalta que as Reformas Tributária e Previdenciária serão 

deixadas como legado para as gerações futuras e que todos os brasileiros 
concordam que o País precisa de uma Reforma Tributária.   407 

 
Flávio Arns 

 
Parecer Nº 446, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 586, de 2002 (nº 1.195/2001, na Câmara 



dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária  
Pe. Constantino Zajkowski para o Desenvolvimento Social, Cultural e 
Artístico a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Dom 
Feliciano, Estado do Rio Grande do Sul. 143 

 
Parecer Nº 456, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 590, de 2002 (nº 1.350/2001, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza O Centro de Incentivo, 
Divulgação e Apoio Comunitário a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Arroio Grande, Estado do Rio Grande do Sul. 186 

 
Garibaldi Alves Filho 

 
Parecer Nº 472, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 17, de 2003 (nº2.066, de 2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Rádio 
Comunitária de Campo Redondo/RN a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Campo Redondo, Estado do Rio Grande do Norte. 259 

 
Trata das relações comerciais entre Brasil e Rússia. 338 
 
Diz que a Reforma Política não depende tanto do Poder 

Executivo e sim  do Congresso Nacional. Aparte ao Senador Efraim Morais. 342 
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Parecer Nº 433, de 2003,  da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 621, de 2002 (nº 1.723/2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Amigos da 
Cultura e executar serviço de radiodifusão na cidade de Parai, Estado do Rio 
Grande do Sul. 080 

 
Parecer Nº 457, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 598, de 2002 (nº 1.099/20001, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova  a concessão da TV SBT Canal 
5 de Porto Alegre S/A para explorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens (televisão) na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do 
Sul. 191 

 
Parecer  Nº 461, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 618, de 2002 (nº 1.700/2002, n a Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Pré-
Desenvolvimento de Vera Cruz a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Vera Cruz, Estado do Rio Grande do Sul. 205 

 
Hélio Costa 



 
Fala do estado em que o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

encontrou a economia nacional, ao tomar posse. Aparte ao Senador Efraim 
Moraes. 597 

 
Defesa do Governo Luiz Inácio Lula da Silva. 601 
 
Explicações a respeito da posição adotada pelo PMDB nas 

eleições presidenciais de 2002. 604 
 
Novas perspectivas no comércio entre Brasil e Argentina. Defesa 

de um acordo que não permita á Argentina impor barreiras aos produtos 
brasileiros, como ocorrido com a avicultura. 607 

 
Ideli Salvatti   

 
Parecer Nº 438, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 695, de 2002 (nº 1.826/2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Rádio 
Comunitária FM Unidos do Herval  a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade Herval D’Oeste, Estado de Santa Catarina. 103 

 
Parecer Nº 453, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto legislativo nº 452, de 2002 (nº 1.588/2000, na Câmara 
dos Deputados),  que aprova o ato que renova a concessão , a Emissoras Sul 
Brasileiras Ltda, para explorar serviços de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Horizontina , Estado do Rio Grande do sul. 176 

 
Leitura da Medida Provisória Original Nº 108, de 2003, que cria 

o Programa de Acesso à Alimentação - “Cartão Alimentação”. 419 
 
Leitura da Medida Provisória Original Nº 109, de 2003, que 

autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção econômica à Companhia 
de Navegação de São Francisco –FRANAVE. 436 

 
Leitura da Medida Provisória Nº 110, de 2003, que Cria a 

Carreira de Agente Penitenciário Federal no Quadro Pessoal do 
Departamento de Polícia Federal, e dá outras providências. 448 

 
Leitura da Medida Provisória Nº 111, de 2003, que  cria a 

Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, da 
Presidência da República, e dá outras providências. 471 

 
Parecer Nº 482, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 101, de 2002 (nº 3.486/2000, na casa de 



origem), que “institui o ano de 2002 como ano do educador” e dá outras 
providências. 541 

 
Não concorda com o discurso do Senador Efraim Moraes e diz 

que o controle da economia nos cinco meses de Governo não foi tarefa fácil. 
Aparte ao Senador Efraim Moraes. 599 

 
Defesa do Governo Luiz Inácio Lula da Silva. 603 
 
Leitura do Projeto de Lei do Senado Nº 195, de 2003, que 

concede às parturientes o direito à presença de um acompanhante durante o 
trabalho de parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde. 703 

 
Íris de Araújo 

 
Discute o Programa Fome Zero, fala das reformas Fiscais, da 

Previdência e do comportamento do mercado informal. Defende a causa das 
empregadas domésticas no mercado. 333 

 
Novo ciclo histórico da Argentina com a eleição de Nestor 

Kirchner. Apoio à proposta do Ministro do Trabalho e Emprego Jaques 
Wagner, de abatimento de Imposto de Renda Pessoa Física de gastos com 
empregados domésticos. Expectativa de queda da taxa básica de juros. 590 

 
João Capiberibe 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 270 de 2003, que aprova o ato 

que autoriza a Associação de Rádio Comunitária  De Piúma –ARCOP a 
executar serviço de radio difusão comunitária na cidade de Piúma, Estado 
do Espírito Santo.   001 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 271, de 2003, que aprova o ato 

que autoriza a Associação de Moradores de Boa Ventura –AMBOVEN a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Boa Ventura, 
Estado da Paraíba. 005 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 272, de 2003, que aprova o ato 

que autoriza a Associação de Moradores da Praia da Costa a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Vila Velha, Estado do 
Espírito Santo. 008  

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 273, de 2003, que aprova o ato 

que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e 
Artístico de Rio Bonito a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná. 011 



 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 274, de 2003, que aprova o ato 

que autoriza a Associação Cultural Comunitária de Pedreiras a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pedreiras, Estado do 
Maranhão.   014 

 
Projeto de decreto Legislativo Nº 275, de 2003, que aprova o ato 

que autoriza a Associação Comunitária Renascer a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Jacaraú, Estado da Paraíba. 018 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 276, de 2003, que aprova o ato 

que autoriza a Associação Movimento Social, Artístico e Cultural Rádio 
Comunitária Alternativa FM  de Siqueira Campos a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Siqueira Campos, Estado do Paraná. 021 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 277, de 2003, que aprova o ato 

que autoriza a Associação Rádio Comunitária Mensagem FM a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rio Novo do Sul, Estado 
do Espírito Santo. 024 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 278, de 2003, que aprova o ato 

que autoriza a Associação Comutaria de Igarapava a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Igarapava, Estado de São Paulo. 029 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 279, de 2003, que aprova o ato 

que autoriza a Associação Comunitária Cantagalense de Rádio Difusão a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Três Rios, Estado 
do Rio de Janeiro. 032 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 280, de 2003, que aprova o ato 

que autoriza a Associação Rádio Comunitária  de santo Antonio do 
Descoberto a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
santo Antonio do descoberto, Estado de Goiás. 038 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 281, de 2003, que aprova o ato 

que autoriza a Associação de Rádio Comunitária de Pocinhos a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pocinhos, Estado da 
Paraíba. 041 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 282, de 2003, que aprova o ato 

que autoriza a Associação Rádio Comunitária Liberdade 92,1 FM a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ibatiba, Estado do Espírito 
Santo. 044 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 283, de 2003, que aprova o ato 

que autoriza a Associação Comunitária de Palmas a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Palmas, Estado do Paraná. 047 



 
Projeto de decreto Legislativo Nº 284, de 2003, que aprova o ato 

que autoriza a Associação Diamantense de Radiodifusão Comunitária a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Diamante, Estado 
da Paraíba. 050 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 285, de 2003, que aprova o ato 

que autoria a Associação Comunitária de Rádio FM Cristo Redentor Áudio 
e Vídeo a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Itaperuna, Estado do Rio de Janeiro.    054 

 
Projeto de Decreto Legislativo a Associação Santa Rita de Cássia 

dos I possíveis a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Teixeira, no Estado da Paraíba. 057 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 287, de 2003, que aprova o ato 

que autoriza a Sociedade Civil Boca Maldita a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Curitiba, Estado do Paraná. 061 

 
Projeto de Decreto legislativo Nº 288, de 2003, que aprova o ato 

que autoriza a ACCAP –Associação Cultural Comunitária de Alto Paraná a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Alto Paraná, 
Estado do Paraná. 064 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 289, de 2003, que aprova o ato 

que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e Informação Livre 
de João Neiva a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
João Neiva, Estado de Espírito Santo. 067 

 
Requerimento Nº 356, de 2003, que nos termos dos artigos  216 

e 217 do regimento Interno do Senado Federal, requer informações ao Exmo  

 
Sr. Ministro da Fazenda, Antonio Palocci Filho. 269 

Fala da importância de Chico Mendes para a preservação da 
Floresta Amazônica, afirma que o Amapá tem a melhor distribuição de 
renda do país. Aparte ao Senador Sibá Machado. 285 

 
Fala da visita do Presidente Lula à Região Norte, dos problemas 

e necessidades do Estado. 296 
 
Concorda que os financiamentos de campanha têm que ser 

públicos. Diz que a Reforma Política tem que ser imediata, sob pena de 
ampliar a bancada do narcotráfico dentro do Congresso Nacional. Aparte ao 
Senador Antero Paes Barros. 343 

 
Fala da necessidade de colocar o meio ambiente como centro de 

planejamento e da conservação dos recursos naturais. 395 



 
Fala da primeira escola sócio-ambiental localizada no 

Arquipélago de Bailique que já recebeu vários prêmios nacionais e 
internacionais. 396 

 
Falta de investimentos federais em decorrência do 

comprometimento do Orçamento  Geral da União. Defesa de transparências 
nos gastos públicos. 605 

 
Jonas Pinheiro 

 
Parecer Nº 430, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, 

sobre o Projeto de Lei do Senado nº 249, de 2002 –Complementar de autoria 
dos Senadores Paulo Hartung e Ricardo Santos que altera dispositivos da lei 
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, que dispõe sobre os 
impostos dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à 
circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dá outras providência, 
com a redação que lhe deu a Lei Complementar nº 102, de 11 de julho de 
2000. 071 

 
José Agripino 

 
Fala da falta de segurança nas rodovias federais. Aparte ao 

Senador Edison Lobão. 294 
 
Discute a geração de empregos no País, a Proposta de aumento 

da Contribuição Social e fala sobre o lucro e os confins cobrada das 
instituições financeiras. 335 

 
Fala que o Orçamento impositivo trás a moralidade e a 

credibilidade e a partir do cumprimento do que foi votado no orçamento, o 
risco Brasil vai diminuir. Aparte ao Senador Antonio Carlos Magalhães. 713 

 
Diz que o governo no campo da macroeconomia tem produzido 

acertos e está levando o País a uma situação de extrema dificuldade 
microeconômica. Diz que o remédio para o desemprego é a ativação da 
economia e o remédio para ativação da economia é baixar a taxa de juros. 
Aparte ao Senador Arthur Virgílio. 722 

 
Fala dos comboios de caminhões pelas estradas brasileiras, da 

total falta de segurança nas rodovias federais, diz que a impunidade só pode 
ser coibida com a ação energética do governo e com prioridade de ação 
governamental e isso implica aplicação de dinheiro nessa área. Aparte ao 
Senador Edison Lobão. 739 

 



José Jorge 
 
Preocupa-se com a questão partidária do País, em especial do 

ponto de vista da estruturação. Diz que conseguiu-se montar a democracia 
brasileira mas não conseguiu-se a governabilidade. Aparte ao Senador 
Marco Maciel. 734 

 
José Maranhão 

 
Parecer Nº 448, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 644, de 2002 (nº 1.733/2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de 
Radiodifusão Cultural e Educativa  a executar serviço de radiodifusão 
comunitária a cidade de Vazante, Estado de Minas Gerais. 153 

 
Parecer Nº 459, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 608, de 2002 (nº1.596/2002, da Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga  a concessão à Fundação 
Cultural Artística Educacional de Frutal para executar serviços de 
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Frutal, Estado de Minas Gerais. 196 

 
Juvêncio da Fonseca 

 
Parecer Nº 439, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 698, de 2002 (nº 1.828/2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a  Associação de 
Desenvolvimento Educativo Cultual Ambiental de São Gabriel do Oeste a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Gabriel do 
Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul. 108 

 
Parecer Nº 445, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 735, de 2002 (nº 1.964/2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação cultural de 
Radiodifusão Pérola do Planalto a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul. 138 

 
Parecer Nº 467, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 702, de 2002 (nº 1.854/2002, na Câmara 
dos deputados), que aprova o ato que autoriza a Aral Moreira Associação 
Comunitária (AMAC) a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Aral Moreira, estado do Mato Grosso do Sul. 234 

 
Parecer Nº 479, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 762, de 2002 (nº 2.086/6 2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga a permissão à Rádio Marabá 



Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Maracajú, Estado de Mato Grosso do Sul. 364 

 
Fala que se não houver Orçamento Impositivo haverá muitas 

obra inacabadas, como o que já está acontecendo nos dias atuais. Aparte ao 
Senador Antonio Carlos Magalhães. 714 

 
Leomar Quintanilha 

 
Parecer  Nº 470, de 2003, sobre o projeto de Decreto Legislativo 

nnº 750, de 2002 (nº 2.136/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação Comunitária Rainha da Paz a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Coronel Macedo, Estado de São 
Paulo. 249 

 
Leonel Pavan 

 
Parecer Nº 476, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 721, de 2002 (nº 1.884/2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga à Fundação Universidade do 
Contestado para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina. 355 

 
Fala de 3 artigos, um deles escrito pelo Senador Jorge 

Bornhausen, a respeito da onda do aumento de impostos que o PT está, 
outro escrito por Eustáquio Gomes a respeito da incoerência dos governos, 
que quando na oposição proferiram outro discurso sobre as reformas, e por 
fim refere-se à matéria d’O Globo em relação ao governo Petista. 386 

 
Comenta que a preocupação do País não é somente com o 

transporte, com o prejuízo das transportadoras, mas também com o turismo. 
Fala do lançamento do Plano Nacional de Turismo do Presidente Lula e 
acrescenta que não dá para falar em turismo se não falarmos em meio 
ambiente, segurança, sinalização e rodovias. 393 

 
Fala do lançamento do livro “Prosperidade Reprimida” –o modo 

cruel com que a tecnocracia matou o esplendoroso movimento dos micro e 
pequenos empresários no Brasil. 539 

 
Responsabilidade do PMDB, no governo Fernando Henrique 

Cardoso. Avaliação do Governo Luiz Inácio Lula da Silva. 603 
 
Considerações sobre o desenvolvimento alcançado pela região 

Oeste de Santa Catarina. Reivindicação da Universidade federal do oeste de 
Santa Catarina. Justificativa de Projeto de Resolução, de autoria de S. EXª., 
que permite aos Senadores fazer indicações sobre o Poder Executivo. 608 



 
Projeto de Resolução Nº 18, de 2003, que altera o art. 224 e 

revoga o art. 225, ambos do regimento Interno do Senado federal, para 
permitir que Senador possa fazer indicação ao Poder Executivo. 699 

 
Fala que o Senador Arthur Virgílio mostra o outro lado da moeda 

do Governo PT. Aparte ao Senador Arthur Virgílio. 721 
 

Lúcia Vânia 
 
Parecer Nº 458, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 604, de 2002 (nº 1.516/2001, da Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Médio 
Uruguai Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Rodeio Bonito, Estado do Rio Grande do Sul. 193 

 
Luiz Otávio  

 
Leitura do Projeto de Lei Nº 3, de 2003-CN, que abre ao 

Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça Eleitoral, crédito especial 
no valor R$ 4.078.834,00, para os fins que especifica. 551 

 
Leitura do Projeto de Lei Nº 4, de 2003-CN, que abre aos 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos diversos 
órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, crédito suplementar no valor 
global de R$ 22.259.462,00, para reforço de dotações consignadas na lei 
orçamentária vigente. 557 

 
Leitura do Projeto de Lei do Senado Nº 194, de 2003,que altera 

dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho –CLT, para dispor sobre a 
incorporação do adicional de insalubridade ou periculosidade no salário do 
empregado. 585 

 
Fala da Medida Provisória Nº 107, que trata do REFIS, e da 

inclusão de um projeto que trata do Refis da pessoa física, uma vez que 
vendedores ambulantes, taxistas, pedreiros ao longo de suas vidas não 
tiveram oportunidade de recolher seus impostos e que ao se aposentar, 
precisam não só do Imposto de Renda mas também do INSS. Aparte ao 
Senador Ney Suassuna. 595 

 
Leitura do Projeto de Lei de Conversão Nº 16, de 2003, que 

estabelece normas para comercialização da produção de soja da safra de 
2003 e dá outras providências. 610 

 



Leitura da Medida Provisória Original Nº 113, de 2003, que 
estabelece normas para a comercialização da produção de soja da safra de 
2003 e dá outras providências. 611 

 
Mão Santa 

 
Parecer Nº 432, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de lei da Câmara  nº 3, de 2003, nº 1.728/99, na Casa de Origem, 
que denomina “Aeroporto de Parnaíba – Prefeito Dr. João Silva Filho” o 
aeroporto localizado na cidade de Parnaíba, Estado do Piauí. 78 

 
Parecer Nº 451, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 478, de 2002 (nº 1.562/2001, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária  de 
Comunicação e Cultura Amigos do Cecap a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo. 167 

 
Parecer Nº 452, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto decreto Legislativo nº 500, de 2002 (nº 1.686/202, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de 
Cultura, Lazer e Entretenimento de Serrana a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade Serrana, Estado de São Paulo. 171 

 
Discute o programa Fome Zero, faz um apanhado do Estado do 

Piauí como um todo e fala que suas reivindicações em relação à energia do 
cerrado Piauiense foram atendidas pelo Presidente Fernando Henrique, e 
isso fez com que o cultivo da soja aumentasse e conseqüentemente 
contribuiu para o aumento das exportações. 383 

 
Fala da fronteira de 780KM, que liga o Estado da Bahia ao 

Estado do Piauí, entretanto não há nenhuma estrada asfaltada que ligue o 
Piauí à Bahia. Aparte ao Senador César Borges. 392 

 
Manifesta sua opinião a respeito dos Juros altos e suas 

conseqüências dizendo que “ou o juro cai ou o Governo cai”. Aparte ao 
Senador Efraim Moraes. 598 

 
Faz um apanhado da vida política de Antonio Carlos Magalhães 

e fala do orçamento impositivo. Aparte ao Senador Antonio Carlos 
Magalhães. 713 

 
Marcelo Crivella 

 
Projeto de Lei do Senado Nº 193, de 2003, que acrescenta 

parágrafo ao art. 166 e altera a redação dos arts. 167 e 193, da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo decreto – Lei nº 5.452, de 1º de maio 



de 1943, que dispõe sobre as medidas de segurança e de proteção individual 
contra os riscos de acidentes do trabalho, e dá outras providências. 375 

 
Marco Maciel 

 
Concorda com o Senador Paulo Octávio a respeito da Reforma 

política e diz que é fundamental que esta  questão seja discutida uma vez 
que questões como esta é de suma importância para o País como um todo. 
Aparte ao Senador Paulo Octávio. 413 

 
Debate a respeito das Reformas Políticas e a respeito do papel 

que devem exercer os partidos políticos em uma democracia. 732 
 

Mozarildo Cavalcanti 
 
Parecer Nº 478, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 757 (nº 1.800/2002, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Empresa Caracaraí 
de Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Boa Vista, Estado de Roraima. 362 

 
Ney Suassuna 

 
Necessidades de alterações no Projeto de lei de Conversão nº 11, 

de 2003 (Medida Provisória nº 107, de 2003), que estabelece novas regras 
para o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS). 591 

 
Ressalta que ninguém consegue curar inflação, resolver 

problemas de balanço e ao mesmo tempo baixar os juros e diz que o que se 
pode fazer é esperar um pouco mais. Aparte ao Senador Efraim Moraes. 597 

 
Osmar Dias 

 
Parecer Nº 481, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 30, de 2003 (nº1.717/2002, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Guaíba S/A 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. 370 

 
Orçamento impositivo como forma de combate à corrupção, ao 

desvio de verbas e à confusão criada quando se aprova um orçamento. 
Aparte ao Senador Antonio Carlos Magalhães. 711 

 
Papaléo Paes 

 



Parecer Nº 441, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 714, de 2002 (nº 1.872/2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
para o Desenvolvimento Cultural Três Mártires a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Jaboticabal, Estado do Rio Grande do 
sul. 118 

 
Parecer 447, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto 

de Decreto Legislativo nº 612, de 2002 (nº 1.755/2002, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Movimento 
Comunitário e Rádio “São Pedro” FM (AMCRSP) a executar serviço de 
radiodifusão na cidade de Taquaritinga, Estado de São Paulo. 148 

 
Parecer Nº 460, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 616, de 2002 (nº 1.834/2002, da Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza  a Associação de Difusão 
Comunitária  Ouro Verde  a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Ouro Verde, Estado de São Paulo. 200 

 
Parecer Nº 475, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 632, de 2003 (nº 1.715/2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Sol Maior 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Baeyeux, Estado da Paraíba. 352 

 
Patrícia Saboya Gomes 

 
Parecer Nº 434, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 637, de 2002 (nº 770/2000, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato e autoriza a Associação Beneficente 7 de 
Outubro a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Itaiçaba, Estado do Ceará. 085 

 
Parecer Nº 443, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 716, de 2002 (nº 1.875/2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Pró – Cidadania  do município de Chorozinho a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Chorozinho, Estado do Ceará. 128 

 
Parecer Nº 455, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 585, de 2002 (nº 1.127/2001, da Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de 
Base do Município de Cariús  - ABC a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Cariús, Estado do Ceará. 181 

 



Parecer Nº 484, de 2003, da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 13 de 2003 (nº 
6/2003, na origem), que submete à consideração do Congresso Nacional o 
texto da Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado 
Transnacional e seus dois Protocolos, relativos ao Combate ao Tráfico de 
Migrantes por Via Terrestre, Marítima e Aérea a à Prevenção, Repressão e 
Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial de Mulheres e Crianças, 
celebrados em Palermo, em 15 de dezembro de 2000. 550 

 
Paulo Paim  

 
Expressa sua opinião a respeito da Reforma Tributária e mostra 

os pontos positivos e negativos. Aparte ao Senador Eurípedes Camargo. 405 
 
Cumprimenta o Ministro do Trabalho Jaques Wagner e o 

Presidente Lula pela proposta do primeiro emprego, que incentiva os 
empregadores a contratar jovens sem experiência no mercado de trabalho e 
diz que gostaria de apresentar uma pequena emenda que contemple aqueles 
que são discriminados pela idade. 407 

 
Diz que a Varig é um patrimônio brasileiro com repercussão 

internacional, fala da preocupação do Senador Pedro Simon em relação à 
qualidade, ao patrimônio, e a tudo que a Varig. Aparte ao Senador Pedro 
Simon. 411 

 
Paulo Octávio 

 
Projeto de Lei do Senado Nº 190, de 2003, que acrescenta 

dispositivo ao art. da Lei nº 9.615, de 24 de Março de 1998, determinando 
que as entidades nacionais de administração do desporto sejam  sediadas no 
Distrito Federal. 277 

 
Fala da matéria publicada no jornal do Brasil, sobre a pesquisa 

feita a respeito da Construção do Presídio de Segurança Máxima na Capital 
do País, e afirma que há um Projeto seu na Casa que estabelece que 
presídios de segurança máxima só podem estar localizados em cidades com 
mais de cinqüenta mil habitantes. 281 

 
Fala sobre esporte e encaminha dois projetos, um deles que trata 

da simplificação da contabilidade no país e o outro que busca trazer para 
Brasília as entidades ligadas ao esporte. 282 

 
Vem à tribuna fazer um pronunciamento sobre a Reforma 

Política e diz que faz-se indispensável instrumentalizar adequadamente o 
sistema de representação política de modo a criar mecanismos que 
propiciem a efetiva participação dos mais amplos setores da cidadania na 



construção da coisa pública e ressalta a importância do debate das propostas 
atinentes à reforma Político Partidária. 411 

 
Diz que a Reforma Política é importante e que não podemos 

esquecer que esta é a grande mudança institucional do País. Ressalta que a 
Reforma Política deve ser incluída na pauta de prioridades, juntantamente 
com as Reformas Tributária e Previdenciária. 414 

 
Pedro Simon 

 
Fala da reunião de todos os ex-governadores do Rio Grande do 

Sul, em torno do atual Governador Germano Rigotto em defesa da Varig e 
da carta resultante dessa reunião, entregue ao Presidente. Esta carta é um 
apelo para que a Varig “seja salva”. 408 

 
A crise da Varig surgiu, de certa forma no Governo de Collor, 

através da concorrência nacional e internacional. 409 
 
Comenta que com a crise o padrão de qualidade da Varig caiu 

muito e a partir disso faz um apanhado sobre a empresa e diz que algo deve 
ser feito para que ela seja salva. 410 

 
Fala da relação familiar entre a Varig e os seus funcionários e 

que a Varig é uma empresa, que segundo ele, tem que continuar sendo 
majoritária. 411 

 
Sérgio Cabral 

 
Parecer Nº 454, de 2003, da Comissão de Educação sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 545, de 2002, (nº 1.627/2002, da Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão de Rádio e 
televisão Bandeirantes do Rio de Janeiro Ltda, para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade do Rio de janeiro, Estado do 
Rio de  janeiro. 178 

 
Ramez Tebet 

 
Faz elogios à Polícia Rodoviária Federal e manifesta seu apoio 

ao colega quanto ao seu discurso. Aparte ao Senador Edison Lobão. 296 
 
Ressalta que há um ano o Senado da República instalou a 

Universidade do Legislativo Brasileiro que já está despertando o interesse 
internacional. Saúda os componentes do Conselho Superior da Unilegis e o 
Presidente José Sarney por ser o Magnífico reitor da Universidade do 
Legislativo Brasileiro. 332 

 



Diz que o abandono das estradas está trazendo prejuízos ao País, 
e é preciso que não retardem mais a recuperação dessas estradas. Aparte ao 
Senador César Borges. 391 

 
Diz que e preciso aperfeiçoar as reformas, já que essas são 

imprescindíveis para o País. As Reformas Tributárias e da Previdência 
precisam ser discutidas e debatidas. Aparte ao Senador Eurípedes Camargo. 406 

 
Faz uma homenagem ao dia do Defensor Público, em especial ao 

Defensor Público Juvêncio César da Fonseca, o defensor dos humildes. 415 
 
Fala da Reforma Política e dos Partidos Políticos e cita o Projeto 

do Senador Jorge Bornhausen que estabelece a fidelidade partidária. Aparte 
ao Senador Marco Maciel. 735 

 
Faz elogios à Polícia Rodoviária Federal e apóia o Senador 

quanto ao seu discurso. Aparte ao Senador Edison Lobão. 740 
 

Reginaldo Duarte 
 
Parecer Nº 480, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 5, de 2003 (nº 2.009/2002, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga a concessão à Fundação 
Educacional Comendador Avelar Pereira de Alencar para executar serviços 
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Sete Lagoas, Estado de 
Minas Gerais. 366 

 
Fala da criação de novas Universidades Federais nas regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste, pelo o Ministro da Ciência e Tecnologia 
Roberto Amaral, como forma de redução das desigualdades inter-regionais. 416 

 
Roberto Saturnino 

 
Faz críticas aos Senadores Leonel Pavan e César Borges, ao 

reclamarem da falta de investimentos nas estradas brasileiras, uma vez que 
eles defenderam o governo que deixou estas entradas em tal estado. Chama 
a atenção da casa para o setor elétrico e fala da política de investimentos 
estatais do Presidente Lula. 402 

 
Comenta sobre o ponto de origem que atingiu a Varig. Aparte ao 

Senador Pedro Simon. 410 
 
Diz que é preciso salvar a Varig para que ela sobreviva com seu 

prestígio, seu nome e suas equipes . Aparte ao Senador Pedro Simon. 411 
 



Projeto de Resolução Nº 19, de 2003, que prorroga o prazo para 
exercício de autorização concedida à Petrobrás Transporte  S.A. 
(TRANSPETRO) pela resolução nº 34, de 2001, e reajusta valores referidos 
naquela Resolução. 700 

 
Rodolpho Tourinho 

 
Fala do orçamento que não era impositivo mas era cumprido. 

Aparte ao Senador Antonio Carlos Magalhães. 710 
 

Romero Jucá 
 
Faz um registro sobre a Medida Provisória Nº 107, que trata da 

abertura dos Refis e algumas outras ações complementares de ação 
tributária, e diz que se tem que buscar construir uma proposta, 
aperfeiçoando aquilo que veio da Câmara dos deputados. 338 

 
Fala do trabalho desenvolvido pela Subsecretaria de Relações 

Públicas, num esforço permanente de aproximar o Senado federal dos 
cidadãos brasileiros e diz que as ações da Subsecretaria são motivo de 
orgulho para a Casa. 347 

 
Enaltece o trabalho realizado pela Confederação Nacional da 

Indústria –CNI, que vem estimulando as atividades das Comissões de 
Conciliação Prévia, como forma de modernização das relações trabalhistas. 729 

 
Romeu Tuma 

 
Recurso Nº 09, de 2003, que requer nos termos do art. 91, §§ 3º e 

4º do Regimento Interno do Senado Federal, seja submetido à apreciação do 
plenário o PLS 247 de 2000, de autoria do senador Jefferson Peres, que 
altera os arts. do Decreto nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de 
Processo Penal. 280 

 
Leitura da Medida Provisória Nº 112, de 2003, que cargos na 

Carreira Policial Federal e o Plano Especial de Cargos do Departamento de 
Polícia Federal e dá outras providências. 485 

 
Roseana Sarney 

 
Parecer Nº 437, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 676, de 2002 (nº 1.789/2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação União dos 
Amigos de São João dos Patos a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de São João dos Patos, Estado do Maranhão. 098 



 
Parecer Nº 468, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº0731, de 2002 (nº 1.948/2002, na Câmara 
dos deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Luminense- FUNCCOL a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Lumiar, Estado do Maranhão. 239 

 
Parecer Nº 469, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo 732, de 2002 (nº 1.942/2002, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Movimento 
Comunitário Rádio Nova FM a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Bacabal, Estado do Maranhão. 244 

 
Sérgio Guerra 

 
Parecer Nº 477, de 2003, da Comissão de educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 748, de 2002 (nº2.070/2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga a permissão à fundação 
Ômega de Comunicação e Ação Social para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Serra Talhada, 
Estado de Pernambuco. 358 

 
Comenta o excesso de exposição do Presidente da República 

para manter o clima num determinado nível, quando na realidade o Governo 
não consegue produzir e não parece ter plataformas para sustentar a 
produção. Aparte ao Senador Arthur Virgílio. 718 

 
Serys Slhessarenko 

 
Saúda o município de Várzea Grande – MT pelos seus 136 anos 

de história e lê um pronunciamento do Deputado Campos Neto a respeito do 
município. Fala da situação das estradas do nosso País e lê documento que 
fala da vinculação dos recursos da Cide. 288 

 
Sibá Machado 

 
Requerimento Nº 355, de 2003, que requer nos termos do art. 

160 do Regimento Interno, que o tempo destinado aos oradores da Hora do 
Expediente da Sessão Ordinária do dia 04 de junho de 2003, seja destinado a 
comemorar o Dia Mundial do Meio-Ambiente.   269 

 
Fala da visita do Presidente Lula à Amazônia e ao Acre para 

tratar do desenvolvimento da Região. Discute a revisão da atual reforma 
agrária e do Acordo de Cooperação Interministerial. 284 

 



Fala da existência do projeto piloto de exploração florestal 
familiar, da implementação do Programa Proambiente e fala da liberação R$ 
227 milhões para financiar projetos de desenvolvimento nos estados da 
Região Norte. 286 

 
Parecer Nº 474, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 485, de 2002 (nº 1.676/2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão ao Governo do 
Estado do Acre, por intermédio da Fundação de Cultura e Comunicação 
Elias Mansour – FEM, para executar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens na cidade de Rio Branco, Estado do Acre. 348 

 
Tasso Jereissati 

 
Parecer Nº 429, de 2003, da Comissão de Constituição Justiça e 

Cidadania, sobre a proposta de Emenda à Constituição nº 30, de 2002, tendo 
como primeiro signatário o Senador Paulo Solto, que acrescenta os §§ 12 e 
13 ao art. 14 Constituição Federal (Dispõe sobre a substituição dos Titulares 
das Chefias do Poder Executivo nos seis meses anteriores às eleições). 070 

 
Mostra-se a favor do orçamento impositivo que deveria chamar-

se orçamento transparente. Aparte ao Senador Antonio Carlos Magalhães. 712 
 
Alerta o Governo Federal e relação à condução da sua política 

econômica abordando temas importantes como a economia mundial e seus 
índices de desaceleração, os juros e a recessão. Aparte ao Senador Arthur 
Virgílio. 717 

 
Valmir Amaral 

 
Parecer Nº 473, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 58, de 2003 (nº 1.961/2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Lapa – ACLA, a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Amélia Rodrigues, Estado da Bahia. 264 

 
Congratulações ao Sebrae nacional e ao Sebrae-DF pela 

realização da Feira do Empreendedor, que terá sua edição 2003 em Brasília. 728 
 

Valdir Raupp 
 
Projeto de Lei do Senado Nº 191, de 2003, que dispõe sobre a 

concessão de incentivos fiscais para a recomposição de áreas de preservação 
permanente e de reservas florestal legal. 278 

 



Vânia Lúcia 
 
É a favor de que na reunião do Copom haja a redução da taxa de 

juros, pois o desemprego no Brasil tornou-se insuportável. Aparte ao 
Senador Arthur Virgílio. 723 

 
Adverte que o INSS extinguiu  13 das 102 gerências regionais 

executivas que são responsáveis por 1.125 agências em todo o País. 
(Republicação) 741 
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