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Trata do desempenho da agricultura familiar. Senador Paulo Piam. 471 
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Comenta 55ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso 
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Cumprimenta o Senador Marco Maciel pelo tema abordado: o 
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Cumprimenta o Senador Paulo Paim pela sensibilidade demonstrada no 
exercício de seu trabalho. Aparte ao Senador Paulo Paim. Senador Mão Santa. 255 

 
Cumprimenta o Senador Mão Santa pelo seu conhecimento filosófico. 

Aparte ao Senador Mão Santa. Senador Augusto Botelho. 288 
 
Fala de sua admiração pelo Senador Eduardo Siqueira Campos. Aparte 

ao Senador Eduardo Siqueira Campos. Senador Pero Simon. 642 
 
Cumprimenta o Senador Garibaldi Alves Filho. Aparte ao Senador 

Garibaldi Alves Filho. Senador Pedro Simon. 651 



 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 

Faz relato da pauta da Frente Parlamentar da Agenda 21, enfocando a 
questão do desenvolvimento sustentável. Senadora Serys Slhessarenko. 268 
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Aborda a conquista do equilíbrio fiscal brasileiro com o superávit no 
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Trata das dificuldades enfrentadas pelos emigrantes brasileiros. Senador 
Magno Malta. 501 
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automobilístico. Senador Romero Jucá. 273 
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IBGE. Senadora Íris de Araújo. 322 
 
Saúda o Grupo Empresarial Algar, de Uberlândia/MG, pelo oferecimento 

de oportunidades ao primeiro emprego. Senador Hélio Costa. 470 
 
Pede transcrição da matéria do jornal Correio Brasiliense, do dia 31 do 

corrente, referente ao Programa Primeiro Emprego. Senadora Lúcia Vânia. 654 
 
EMPRESA ÁREA 
 

Aborda  a questão da fusão das empresas aéreas VARIG e TAM. 
Senador Marcelo Crivella. 257 

 
Confessa a sua preocupação diante da fusão das empresas aéreas VARIG 

e TAM. Aparte ao Senador Marcelo Crivella. Senador Edison Lobão. 262 
 
Anuncia alguns procedimentos adotados após a publicação da fusão das 

empresas aéreas VARIG e TAM. Aparte ao Senador Marcelo Crivella. Senador 
Paulo Paim. 264 
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Trata da importância da cana-de-açúcar como fonte de energia para o 
País. Senador José Jorge. 492 

 
ESPORTE 
 

Comenta a realização da 14ª Edição dos Jogos Panamericanos, em Santo 
Domingo, República Dominicana. Senador Augusto Botelho. 643 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 

Trata da inauguração do Canal de TV Unisinos, importante evento de 
comunicação social do Estado do Rio Grande do Sul. Senador Pedro Simon. 648 

 
ESTADO DO TOCANTINS 
 

Faz apelo em prol da conclusão da eclusa do Lajeado no Rio Tocantins , 
na Usina Luiz Eduardo Magalhães. Senador Eduardo Siqueira Campos. 366 

 
Solidariza-se com o Senador Eduardo Siqueira Campos em relação a 

questão da paralisação de obras nos Estados. Aparte ao Senador Eduardo 
Siqueira Campos. Senador José Jorge. 369 

 
Faz considerações ao Senador Eduardo Siqueira Campos quanto os seus 

trabalhos, pessoa e a criação do Estado do Tocantins. Aparte ao Senador 
Eduardo Siqueira Campos. Senador Edison Lobão. 642 

 
FARC 
 

Aborda a violação da soberania nacional diante do pouso de um avião 
militar francês em Manaus  para resgatar ex-candidata à presidência da 
Colômbia, refém de guerra das Farc. Senador Mozarildo Cavalcanti. 483 

 
FMI 
 

Elogia o Governo pela disposição de rediscutir acordo com o FMI. 
Senadora Íris de Araújo. 288 

 
Faz considerações ao acordo entre o Brasil e o Fundo Monetário 

Internacional – FMI. Senadora Ideli Salvatti. 491 
 
GOVERNO FEDERAL 
 

Comenta o artigo “Apenas paliativos”, publicado no jornal Folha de S. 
Paulo, edição de 16 do corrente. Senador Teotônio Vilela Filho. 291 

 
Aprofunda o debate sobre as críticas ao atual Governo, por não aceitá-

las. Senador Aloízio Mercadante. 324 
 
Comenta sobre o lançamento pelo Governo do Fórum Nacional do 

Trabalho. Senador Paulo Paim. 370 
 
Cumprimenta a Senadora Heloisa Helena pela presença no lançamento 

pelo Governo do Fórum  Nacional do Trabalho. Aparte ao Senador Paulo Paim. 
Senador Romeu Tuma. 372 



 
HABITAÇÃO 
 

Trata das necessidades de um grande investimento do governo na área de 
moradia popular. Senadora Íris de Araújo. 364 

 
HOMENAGEM 
 

Homenageia o Hospital Cândido, em São Paulo, pelos seus 50 anos. 
Senador Mozarildo Cavalcanti. 320 

 
Homenageia de pesar pelo falecimento da Deputada Francisca Trindade. 

Senador Eduardo Suplicy. 363 
 
Homenageia o Senador Maguito Vilela pelas ações sociais desenvolvidas 

no Estado do Goiás. Senadora Íris de Araújo. 475 
 
Homenageia a Senadora Íris de Araújo que se despediu do Plenário do 

Senado Federal. Senador Garibaldi Alves Filho.  650 
 
IDOSO 
 

Apresenta resultado da pesquisa realizada pela Subsecretaria de Relações 
Públicas do Senado sobre o tema “O idoso e a legislação para a terceira idade no 
Brasil”. Senador Romero Jucá. 292 

 
Comenta a solenidade de lançamento de grupo de trabalho para aplicação 

da política nacional do idoso. Senador Paulo Paim. 471 
 



IGUALDADE SOCIAL 
 

Comunica sua participação do seminário onde se discutiu o Plano 
Plurianual – PPA, a fim de combater o preconceito, promovendo a igualdade 
racial. Senador Paulo Paim. 635 

 
IMPOSTOS 
 

Critica os investimentos destinados ao nordeste por estar em 
desequilíbrio com a porcentagem nordestina que paga impostos. Aparte ao 
Senador Teotônio Vilela Filho. Senador Mão Santa. 280 

 
ISRAEL 
 

Apresenta relatório sobre sua viagem ao Estado de Israel. Senador Ney 
Suassuna. 503 

 
JUROS 
 

Raciocina sobre os juros. Aparte ao Senador Marcelo Crivella. Senador 
Mão Santa. 265 

 
LEITE 
 

Aborda a necessidade de se dar uma maior atenção ao setor leiteiro. 
Senador Pedro Simon. 648 

 
Exalta o Programa do Leite criado no Estado do Rio Grande do Sul. 

Senador Garibaldi Alves Filho. 650 
 
MEDICAMENTOS 
 

Trata das irregularidades na publicidade de medicamentos. Senadora 
Serys Slhessarenko. 268 

 
MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
 

Mensagem nº 153, de 2003 (nº 346/03, na origem), do Presidente da 
República, de conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição Federal, e 
com o disposto no art. 56 do regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, 
aprovado pelo Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de 1986, no art. 57 do Anexo 
I ao decreto nº 3.959, de 10 de outubro de 2001, submete à apreciação de Vossas 
Excelências a escolha, que deseja fazer, do Senhor João Carlos de Souza-Gomes, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, do Quadro Permanente 
do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do 
Brasil junto à República Bolivariana de Venezuela. 294 

 
MINISTÉRIO 
 

Comenta matéria publicada no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 18 
do corrente, intitulada “Novo Presidente do SBPC afirma que Amaral 
desmontou Ministério”. Senadora Lúcia Vânia. 292 

 
Parabeniza o Ministério da Saúde pelos 50 anos de sua criação. Senador 

Augusto Botelho. 506 



 
MINISTRO DA REPÚBLICA 
 

Elogia o trabalho do Ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel 
Rossetto. Senador Paulo Paim. 471 

 
Dá testemunho em relação à figura e pessoa do Ministro Miguel Rossetto. 

Aparte ao Senador Paulo Paim. Senadora Fátima Cleide. 473 
 
Esclarece o posicionamento do Ministro do Desenvolvimento Agrário, 

Miguel Rossetto, referente ao aumento da carga tributária ao vinho nacional e 
sobre o conflito no campo. Senador Paulo Paim. 635 

 
MISSÃO 
 

Trata das dificuldades enfrentadas pelos emigrantes brasileiros. Senadora 
Serys Slhessarenko. 487 

 
MOVIMENTO SOCIAL 
 

Trata da inquietação dos movimentos sociais. Senadora Íris de Araújo. 475 
 

Manifesta sua preocupação com a radicalização dos movimentos sociais. 
Senador Arthur Virgílio. 508 

 
MST 
 

Comenta matéria publicada “MST investe em invasões e nos ‘sem 
emprego’”, publicada no Jornal do Brasil, edição de 18 do corrente. Senador 
Leonel Pavan. 289 

 
MUNICÍPIO 
 

Faz comentários ao artigo do Jornal Folha de São Paulo, edição do 
próprio dia, com o seguinte assunto: “Mais de Quinhentas Prefeituras deverão 
decretar ponto facultativo, no próximo dia 5, em protesto contra a queda de 
arrecadação dos Municípios”. Senador Garibaldi Alves Filho. 502 

 
Trata da situação financeira dos municípios brasileiros em virtude da 

redução dos repasses constitucionais do Fundo de Participação dos Municípios. 
Senador Luiz Otávio. 513 

 
NIGÉRIA 
 

Defende a nigeriana, Amina Lawal, condenada à morte pela suprema 
corte de seu País. Senadora Fátima Cleide. 478 

 
OFÍCIO 
 

Ofício nº 58, de 2003, de 17 do corrente, do Ministro da Cultura, 
encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 353, de 2003, do 
senador Antero Paes de Barros. 329 

 
Ofício nº 105, de 2003, de 18 do corrente, do Ministro do 

Desenvolvimento Agrário, encaminhando informações em resposta ao 
Requerimento nº 341, de 2003, do Senador Arthur Virgílio. 329 



 
Ofício nº 59, de 2003, de 17 do corrente, do Ministro da Cultura, 

encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 345, de 2003, da 
Senadora Serys Slhessarenko. 329 

 
Ofício nº 121, de 2003, de 21 do corrente, do Ministro da Educação, 

encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 405, de 2003, do 
Senador Arthur Virgílio. 329 

 
Ofício nº 223, de 2003, de 21 do corrente, do Ministro do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, encaminhando informações em resposta ao Requerimento 
nº 393, de 2003, da Senadora Ana Júlia Carepa. 329 

 
Ofício nº 2.364, de 2003, de 22 do corrente, da Ministra do Meio 

Ambiente, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 235, de 
2003, do Senador Almeida Lima. 329 

 
Ofício nº 2.403, de 2003, de 23 do corrente, da Ministra do Meio 

Ambiente, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 378, de 
2003, do senador Mozarildo Cavalcanti. 329 

 
Ofício nº 142, de 2003, de 17 do corrente, encaminhando informações 

em resposta ao Requerimento nº 395, de 2003, do Senador Antero Paes de 
Barros, e esclarecendo que o Quesito nº 3 não foi respondido por se tratar de 
matéria protegida pelo sigilo bancário. 329 

 
OPERAÇÃO MILITAR 
 

Repudia a operação militar francesa que violou a soberania brasileira e as 
questões internas colombianas. Senador Mozarildo Cavalcanti. 358 

 
Apóia a indignação do Senador Mozarildo Cavalcanti quanto a operação 

militar francesa. Aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti. 360 
 
PARECER 
 

Parecer nº 887, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 528, de 2002 (nº 1.670/4 2002, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Colares 
(Rádio Comunitária Rosário FM STEREO) a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Colares, Estado do Pará. Senador Duciomar Costa. 001 

 
Parecer nº 888, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 594, de 2002 (nº 1.587/2001, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Cultural e Artístico de Ipê a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Ipê, Estado do Rio Grande do Sul. Senador Álvaro Dias. 006 

 
Parecer nº 889, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo bº 678, de 2002 (nº 1.791/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação Cultural, Comunitária e 
Radiodifusão de Tijucas -  SC – ACCRT Bairros Joáia, XV de Novembro, 
Centro, Areias e Praça a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Tijucas, Estado de Santa Catarina. Senador Leonel Pavan. 010 
 

Parecer nº 890, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 697, de 2002 (nº 1.829/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação de Comunicação Comunitária do 



Bairro de Lages a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Paracambi, Estado do Rio de Janeiro. Senador Roberto Saturnino. 014 

 
Parecer nº 891, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 729, de 2002 (nº 1.927/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação Cultural, Esportiva e Turística de 
Igaratá – ACETI, a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Igaratá, Estado de São Paulo. Senador Leomar Quintanilha. 018 
 

Parecer nº 892, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto legislativo nº 88, de 2003 (nº 2.047/6 2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a ASVIP Associação de Desenvolvimento 
Comunitário do Bairro São Vicente de Paula a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de São Paulo Gotardo, Estado de Minas Gerais. Senador 
Aelton Freitas. 023 

 
Parecer nº 893, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto legislativo nº 145, de 2003 (nº 1.962/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Rádio FM de 
Pimenta Bueno a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Pimenta Bueno, Estado de Rondônia. Senadora Fátima Cleide. 028 

 
Parecer nº 894, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 246, de 2003 (nº 2.224/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à rádio FM da Barra Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora de freqüência modulada, na cidade de barra 
Velha, Estado de Santa Catarina. Senador Leonel Pavan. 033 
 

Parecer nº 895, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto legislativo nº 247, de 2003 (nº 2.397/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à Freqüência Brasileira de 
Comunicações Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Garopaba, Estado de Santa Catarina. Senador Leonel Pavan. 035 

 
Parecer nº 896, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 55, de 2000 (nº 92/99, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova concessão à Emissora Saradiense Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Sarandi, Estado do 
Rio grande do Sul. Senador Leonel Pavan. 037 
 

Parecer nº 897, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 9, de 2001 (nº 521/2000, na Câmara dos deputados), que 
aprova o ato que renova concessão da Sociedade Matogrossense Rádio 
Educadora Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, 
na cidade de Colider, Estado de Mato Grosso. Senador Jonas Pinheiro. 039 

 
Parecer nº 898, de 2003, da Comissão de educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 595, de 2002 (nº 1.636/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação Loyola de Radiodifusão Comunitária 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais. Senador Hélio Costa. 041 

 
Parecer nº 899, de 2003, da Comissão d Educação, sobre o Projeto de 

decreto Legislativo nº 655, de 2002 (nº 1.758/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a FIDA – Fundação Iguatu para o 
Desenvolvimento e Assistência Social a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade e Iguatu, Estado do Ceará. Senador Reginaldo Duarte. 046 

 
Parecer nº 900, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 666, de 2002 (nº 1.902/2002, na Câmara dos Deputados), 



que aprova o ato que autoriza a Associação dos Amigos de Santa Rita a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Rita. Estado do 
Maranhão. Senadora Roseana Sarney. 050 

 
Parecer nº 901, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto e 

Decreto Legislativo nº 673, de 2002 (nº 1.785/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária 
Montes Claros a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Montes Claros, Estado de Minas Gerais. Senador Hélio Costa. 054 

 
Parecer nº 902, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 692, de 2002 (nº 1.824/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária dos Amigos de São 
Pedro da União (ACASPU), a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de São Pedro da União, Estado de Minas Gerais. Senador Hélio Costa. 058 

 
Parecer nº 903, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 701, de 2002 (nº 1.849/e 2002, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação e Movimento 
Comunitário Rádio Libermann FM a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Goiabeira, Estado de Minas Gerais. Senador Hélio 
Costa. 062 

 
Parecer nº 904, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 709, de 2002 (nº 1.864/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário de 
Araripe a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Araripe, 
Estado do Ceará. Senador Reginaldo Duarte. 066 
 

Parecer nº 905, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 742, de 2002 (nº 1.815/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural Portuense de 
Rádio e TV a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Astolfo 
Dutra, Estado de Minas Gerais. Senador Hélio Costa. 070 

 
Parecer nº 906, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 749, de 2002 (nº 2.109/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Esportiva e Cultural dos 
Amigos de São Vicente de Férrer – MA, a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de São Vicente de Férrer, Estado do Maranhão. Senadora 
Roseana Sarney. 074 

 
Parecer nº 907, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 756, de 2002 (nº 1.744 /2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM Cidade de Itajubá Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Presidente Olegário, Estado de Minas Gerais. Senador Hélio Costa. 078 
 

Parecer nº 908, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 759, de 2002 (nº 1.841/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão da rádio Educadora de Uberlândia 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Uberlândia, Estado de Minas Gerais. Senador Hélio Costa. 080 

 
Parecer nº 909, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 769, de 2002 (nº 2.112/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educativa Sintonia Cultural, 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Araxá, Estado de Minas Gerais. Senador Hélio Costa. 082 
 



Parecer nº 910, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 14, de 2003 (nº 1.978/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Educativa de Comunicações 
de Pedreira para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de 
Amparo, Estado de São Paulo. Senador Demóstenes Torres. 085 

 
Parecer nº 911, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 16, de 2003 (nº 2.005/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Cultural e Educativa serro 
Azul para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Itabira, Estado de Minas Gerais. Senador Aelton Freitas. 088 

 
Parecer nº 912, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 20, de 2003 (nº 2.053/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à TV Vale do Aço Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Coronel Fabriciano, 
Estado de Minas Gerais. Senador Hélio Costa. 091 

 
Parecer nº 913, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 23, de 2003 (nº 1.280/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza o Instituto de Ensino Profissionalizante Santo 
Antônio da Cachoeira a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Piracaia, Estado de São Paulo. Senador Demóstenes Torres. 093 

 
Parecer nº 914, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 39, de 2003 (nº 1.885/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Melgassense a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Barão de Melgaço, Estado de 
Mato Grosso. Senador Jonas Pinheiro. 098 

 
Parecer nº 915, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 40, de 2003 (nº 1.886/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Academia Cultural de Santa Helena – ACULT-
STH/PR a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa 
Helena, Estado do Parará. Senador Álvaro Dias. 102 

 
Parecer nº 916, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 50, de 2003 (nº 1.936/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão 
Varginhense a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Varginha, Estado de Minas Gerais. Senador Aelton Freitas. 106 

 
Parecer nº 917, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 51, de 2003 (nº 1.937/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária da Comunicação de 
Nova Granada – SP a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Nova Granada, Estado de São Paulo. Senadora Íris de Araújo. 109 
 

Parecer nº 918, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 52, de 2003 (nº 1.938/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária, Cultural e beneficente 
– Centenário a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
tabatinga, Estado de São Paulo. Senador Jonas Pinheiro. 114 

 
Parecer nº 919, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 61, de 2003 (nº 1.976/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Martinho Prado Junior 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mogi-Guaçu, 
Estado de São Paulo. Senador João Ribeiro. 118 

 



Parecer nº 920, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 63, de 2003 (nº 1.981/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente e Cultural Comunitária 
de Brasilândia de Minas – ASBCBRAS, a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Brasilândia de Minas, Estado de Minas Gerais. 
Senador Aelton Freitas. 122 

 
Parecer nº 921, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 66, de 2003 (nº 1.918/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Família de Viradouro a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Viradouro, Estado de 
São Paulo. Senador Jonas Pinheiro. 126 

 
Parecer nº 922, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 71, de 2003 (nº 1.994/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza o Centro Social, Educacional e Cultural da Zona 
Norte a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Juiz de Fora, 
Estado de Minas Gerais. Senador Hélio Costa. 130 

 
Parecer nº 923, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 78, de 2003 (nº 2.027/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e 
Cultura de Glória do Goitá a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Glória do Goitá, Estado de Pernambuco. Senador José Jorge. 135 

 
Parecer nº 924, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 80, de 2003 (nº 2.036/6 2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão de 
Ipuiuna, para o Desenvolvimento artístico e Cultural a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Ipuiuna, Estado de Minas Gerais. Senador 
Aelton Freitas. 140 

 
Parecer nº 925, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 84, de 2003 (nº 2.040/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão ao Sistema de Comunicação Rio Casca 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Abre Campo, Estado de Minas Gerais. Senador Hélio Costa. 145 

 
Parecer nº 926, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 95, de 2003 (nº 2.049/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Rádio tropical FM de 
Vera-MT (ACRT/FM) a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Vera, Estado de Mato Grosso. Senador Jonas Pinheiro. 147 
 

Parecer nº 927, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 99, de 2003 (nº 2.062/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação Alvorada a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Vila Rica, Estado de Mato Grosso. 
Senador Jonas Pinheiro. 152 

 
Parecer nº 928, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 105, de 2003 (nº 2.090/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Futura FM Minas Cidade de Monte 
Santo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Monte Santo de Minas, Estado de Minas Gerais. Senador 
Aelton Freitas. 157 

 
Parecer nº 929, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 107, de 2003 (nº 2.102/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação de rádio Comunitária FM Rio Neves 



de São Raimundo das Mangabeiras a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão. 
Senadora Roseana Sarney. 159 

 
Parecer nº 930, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 109, de 2003 (nº 2.104/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Pró Campus a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Caxias do Sul, Estado do rio 
grande do Sul. Senador Álvaro Dias. 164 

 
Parecer nº 931, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 111, de 2003 (nº 2.106/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária Feitoria FM a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Leopoldo, Estado 
do Rio grande do Sul. Senador Duciomar Costa. 169 

 
Parecer nº 932, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 114, de 2003 (nº 2.110/02, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a ABEMCE -  Associação de Bem Estar do Menos 
de Chaval – CE a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Chaval, Estado do Ceará. Senador Reginaldo Duarte. 173 

 
Parecer nº 933, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 117, de 2003 (nº 2.117/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação das Mulheres Mamonenses – AMM 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Espinosa, Estado de 
Minas Gerais. Senador Aelton Freitas. 177 

 
Parecer nº 934, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 125, de 2003 (nº 2.133/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação Amigos da Zona Norte a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Natal, estado do Rio Grande do 
Norte. Senador Garibaldi Alves Filho. 181 

 
Parecer nº 935, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 128, de 2003 (nº 2.14/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação comunitária Caraguatatuba a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Caraguatatuba, Estado 
de São Paulo. Senador Eurípedes Camargo. 185 

 
Parecer nº 936, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 130, de 2003 (nº 2.145/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato autoriza a Associação Comunitária Beneficente Nossa Senhora 
da Conceição – Rádio Milenium a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Pereiras, Estado de São Paulo. Senador Eurípedes Camargo. 189 
 

Parecer nº 937, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto legislativo nº 146, de 2003 (nº 1.985/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Comunitária Joanopolense a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Joanópolis, Estado de 
São Paulo. Senador Marcelo Crivella. 194 

 
Parecer nº 938, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 154, de 2003 (nº 2.215/02, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Daianopolina de 
Radiodifusão a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Dianópolis, Estado do Tocantins. Senador João Ribeiro. 199 

 
Parecer nº 939, de 2003, da Comissão da Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 161, de 2003 (nº 2.105/02, na Câmara dos Deputados), 



que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de radiodifusão 
Cultural, Educativa e artística de Brumadinho a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Brumadinho, Estado de Minas Gerais. Senador Aelton 
Freitas. 203 

 
Parecer nº 940, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 182, de 2003 (nº 2.222/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Primavera FM de Guariba Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora de freqüência modulada na cidade 
de guariba, Estado de São Paulo. Senador Jonas Pinheiro. 207 

 
Parecer nº 941, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 183, de 2003 (nº 2.223/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à KMR – Telecomunicações Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Itaí, Estado de São Paulo. Senador Eurípedes Camargo. 209 

 
Parecer nº 942, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 195, de 2003 (nº 2.300/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Stenio Congro para executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Três 
Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul. Senador Jonas Pinheiro. 211 

 
Parecer nº 943, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 217, de 2003 (nº 1.745/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Cidadã Ltda. para executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Linhares, 
Estado do Espírito Santo. Senador Gerson Camata. 213 

 
Parecer nº 944, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 222, de 2003 (nº 1.738/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à RB – Rádio e Televisão Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Ecoporanga, Estado do Espírito Santo. Senador Gerson Camata. 215 

 
Parecer nº 945, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 239, de 2003 (nº 2.358/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educativa Padre Ezequiel 
Ramim para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Rolim de Moura, Estado de Rondônia. Senador Valdir Raupp. 217 
 

Parecer nº 946, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 242, de 2003 (nº 1.708/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova concessão da Nassau – Editora, Rádio e Televisão 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de 
Vitória, Estado do Espírito Santo. Senador Gerson Camata. 220 

 
Parecer nº 947, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 127, de 2003 (nº 2.137/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação Amigos de Cabo Verde para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cabo Verde, Estado 
de Minas Gerais. Senador Aelton Freitas. 222 

 
Parecer nº 948, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 186, de 2003 (nº 1.970/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Agreste de Comunicação 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Caruaru , Estado de Pernambuco. Senador José Jorge. 227 

 



Parecer nº 949, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 197, de 2003 (nº 2.506/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Vingt Rosado para executar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Mossoró, Estado do Rio 
grande do Norte. Senador Garibaldi Alves Filho. 229 

 
Parecer nº 950, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 213, de 2003 (nº 2.301/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Calmerinda Lanzilotti para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Brasília (Ceilândia), Distrito Federal. Senador Valdir Raupp. 232 

 
Parecer nº 951, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 214, de 2003 (nº 2.405/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educacional e Cultural De 
Colorado para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de 
Colorado, Estado do Paraná. Senador Álvaro Dias. 235 

 
Parecer nº 952, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 216, de 2003 (nº 2.383/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educativa e Cultural 
Amazônia Viva para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Belém, Estado do Pará. Senador Duciomar Costa. 238 

 
Parecer nº 953, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 253, de 2003 (nº 2.403/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Fundação de Radiodifusão Educativa 
Nossa Senhora Milagrosa para executar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Maracanaú, Estado do Ceará. Senador 
Reginaldo Duarte. 241 

 
Parecer nº 954, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 308, de 2003 (nº 1.736/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Studio G Comunicação e Marketing 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Jaraguá, Estado de Goiás. Senador Demóstenes Torres. 244 
 

Parecer nº 955, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 318, de 2003 (nº 2.406/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Cruz de Malta Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo. Senador Osmar Dias. 246 

 
Parecer nº 956, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 319, de 2003 (nº 869/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Nagib Haickel para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de São Luís, Estado do 
Maranhão. Senador Edison Lobão. 248 

 
Parecer nº 955, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 326, de 2003 (nº 2.277/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Miraí FM Stéreo Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Miraí, Estado de Minas Gerais. Senador Aelton Freitas. 251 

 
Parecer nº 958, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 50, de 2003 (nº 1.233/2003, na origem), que altera a 
Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que “dispõe sobre a isenção do Imposto 
sobre Produtos Industrializados – IPI, na aquisição de automóveis para utilização 
no transporte autônomo de passageiros, bem como por pessoas portadoras de 



deficiência física e aos destinados ao transporte escolar, e dá outras 
providências. Senador Efraim Morais. 338 

 
Parecer nº 959, de 2003 da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 50, de 2003 (nº 1.233/2003, na origem), que altera a 
Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que “dispõe sobre a isenção do Imposto 
sobre Produtos Industrializados – IPI, na aquisição de automóveis para utilização 
no transporte autônomo de passageiros, bem como por pessoas portadoras de 
deficiência física e aos destinados ao transporte escolar, e dá outras 
providências. Senador Efraim Morais. 340 

 
Parecer nº 960, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 215, de 2003 (nº 2.407, de 2002, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Antônio 
bárbara para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de 
Cianorte, Estado do Paraná. Senador Osmar Dias. 343 

 
Parecer nº 961, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto legislativo nº 76, de 2003 (nº 2.025/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à televisão Cachoeira do Sul 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (TV) na cidade de 
Cachoeira do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. Senador Álvaro Dias. 442 

 
Parecer nº 962, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 118, de 2003 (nº 2.119/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação Cultural de Radiodifusão do Bairro 
da COHAB “C” a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Gravataí, Estado do Rio Grande do Sul. Senador Álvaro Dias. 444 
 

Parecer nº 963, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 137, de 2003 (nº 2.156/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Cândido Garcia para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná. Senador Álvaro Dias. 448 

 
Parecer nº 964, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 236, de 2003 (nº 2.294/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente José Ednir Maia de 
Limoeiro do Norte - CE a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Limoeiro do Norte, Estado do Ceará. Senador Reginaldo Duarte. 451 

 
Parecer nº 965, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 350, de 2003 (nº 2.577/2002, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Exclusiva Educativa para 
executar serviço de radiodifusão em freqüência modulada na cidade de campo 
Largo, Estado do Paraná. Senador Osmar Dias. 455 

 
Parecer nº 966, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 119, de 2003, de autoria do 
senador Aloízio Mercadante, que altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 
de forma a obrigar que as informações sobre licenciamento ambiental sejam 
disponibilizadas na rede mundial de computadores. Senador Luiz Otávio. 458 

 
Parecer nº 967, de 2003, da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o 

Projeto de Lei do Senado nº 119, de 2003, de autoria do senador Aloízio 
Mercadante, que altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, de forma a 
obrigar que as informações sobre licenciamento ambiental sejam 
disponibilizadas na rede mundial de computadores. Senadora Ana Júlia Carepa. 459 

 



PARTIDO POLÍTICO 
 

Comunica a realização do Encontra Nacional do PSDB e o motivo de sua 
ausência no mesmo. Senador Eduardo Siqueira Campos. 640 

 
PESAR 
 

Manifesta seu pesar pelo falecimento da Deputada do estado do Piauí, 
Francisca Trindade, e diz que o Brasil está de luto. Senador Paulo Paim. 320 

 
Pesar pelo falecimento da Deputada Francisca Trindade (PT/PI) e do 

filho de Presidente do PT em São Paulo, Júlio Frateschi. Senadora Fátima 
Cleide. 478 

 
PETRÓLEO 
 

Defende a instalação de uma refinaria de Petróleo no Estado do 
Maranhão. Senador Edison Lobão. 380 

 
POLÍTICA 
 

Despede-se do Senado Federal, fazendo considerações à política 
brasileira. Senador Íris de Araújo. 614 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 

Projeto de Decreto Legislativo nº 403, de 2003 (nº 2.226/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Ucrânia sobre Salvaguardas 
Tecnológicas relacionadas à Participação da Ucrânia em Lançamentos a partir do 
centro de Lançamentos de Alcântara, celebrado em Kiev, em 16 de janeiro de 
2002. 307 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 394, de 2003 (nº 2.808/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão ao Sistema 
Liberdade de Comunicação Ltda., pra explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na cidade de Forquilha, Estado de Ceará. 384 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 395, de 2003 (nº 2.811/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM 
Iguatu Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de Limoeiro do Norte, Estado do Ceará. 393 
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Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação 
Governador Manoel de castro para executar serviço de radiodifusão sonora em 
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freqüência modulada, na cidade de Nova Era, Estado de Minas Gerais. 563 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 415, de 2003 (nº 2.453/2002, na 
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oficiais de crédito possam comprar o  imóvel sem necessidade de novo leilão. 
Senador Luiz Otávio. 468 

 
Projeto de Lei do Senado nº 304, de 2003 – COMPLEMENTAR, que 
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SERVIÇO MILITAR 
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TERRITÓRIO 
 

Faz comentários sobre tese de S. Exª intitulada “Globalização e 
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Ata da 18ª Sessão Não De li be ra ti va,
em 25 de julho de 2003

1ª Ses são Le gis la ti va Extra or di ná ria da 52ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Pa u lo Paim, Au gus to Bo te lho e Eu rí pe des Ca mar go

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras)

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 os nos sos
tra ba lhos.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Au-
gus to Bo te lho, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

PARECER Nº 887, 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 528, de
2002 (nº 1.670/4 2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co la res (Rá dio
Co mu ni tá ria Ro sá rio FM STEREO) a exe-
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Co la res, Esta do do Pará.

Re la tor: Se na dor Du ci o mar Cos ta
I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 528, de 2002 (nº 1.670, 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 Co la res (Rá dio Co mu ni tá ria Ro -
sá rio FM STEREO) a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Co la res, Esta do do Pará.

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 101, 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
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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 528, 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 528, 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 Co la-
res (Rá dio Co mu ni tá ria Ro sá rio FM STEREO) a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Co la res, Esta do do Pará, 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 528, 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 101, de 22 de fe ve re i ro
de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu-
ni tá ria de Co la res (Rá dio Co mu ni tá ria Ro sá-
rio FM STEREO), a exe cu tar, pelo pra zo de
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de
de Co la res, Esta do do Pará.

Sala da Co mis são 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Du ci o mar Cos ta, Re la tor
– Ide li Sal vat ti – João Ca pi be ri be – Ael ton Fre i tas
– Íris de Ara ú jo – Val dir Ra upp – Ju vên cio da Fon -
se ca – Luiz Otá vio – José Jor ge – Le o mar Qu in ta-
ni lha – Re nil do San ta na – Jo nas Pi nhe i ro – Mar co
Ma ci el – Re gi nal do Du ar te – Edu ar do Aze re do –
Alme i da Lima.

(Pro ce de-se a vo ta ção.)
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 528, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Co mu ni tá ria de Co la res (Rá dio
Co mu ni tá ria Ro sá rio FM Ste reo) a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de Esta do do Pará.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 101, de 22 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co la res (Rá dio Co mu-
ni tá ria Ro sá rio FM Ste reo) a exe cu tar, pelo pra zo de
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Co la res, Esta do
do Pará.

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

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Dul ci o mar Cos ta 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 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)
....................................................................................
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DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
 DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º. ...............................................................

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.” (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 888, 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 594, de
2002 (nº 1.587/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi-
men to Cul tu ral e Artís ti co de Ipê a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Ipê, Esta do do Rio Gran de
do Sul.

Re la tor: Se na dor Alva ro Dias
Re la tor (ad hoc) Se na dor: Osmar Dias

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 594, de 2002 (nº 1.587, 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 De sen vol vi men to Cul -
tu ral e Artís ti co de Ipê a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Ipê, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

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 204, de 18 de abril de
2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art.102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções. 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

20184 Sá ba do  26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju lho de 2003JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL6     



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 or de na do pela Re so lu ção nº 39, de lº de
ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci pli na
pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to, vi go-
ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se apli -
ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
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. 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 594, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -

tor ga”. Tal ajus te po de rá ser efe tu a do por meio de
emen da de re da ção que pro po mos ao fi nal.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 594, 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 De sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co de Ipê a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Ipê, Esta do do Rio Gran de do Sul, 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 594, 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 204, de 18 de abril de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá-
ria de De sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co
de Ipê a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra-
di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Ipê,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003.  – Hé lio
Cos ta, Vice-Pre si den te no Exer cí cio da Pre si dên cia – 
Osmar Dias, Re la tor (AD HOC) – Ide li Sal vat ti –
João Ca pi be ri be – Du ci o mar Cos ta – Íris de Ara ú jo
– Val dir Ra upp – José Jor ge – Le o mar Qu in ta ni lha
– Re nil do San ta na – Alme i da Lima – Ga ri bal di
Alves Fi lho – Luiz Otá vio – Jo nas Pi nhe i ro – Mar co
Ma ci el.

(Pro ce de-se a vo ta ção.)
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 594, DE 2002

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

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 204, de 18 de abril de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul tu-
ral e Artís ti co de Ipê, a exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Ipê, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

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

 Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. – Hé lio
Cos ta, Vice-Pre si den te – Osmar Dias, Re la tor ad hoc.

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 de te le vi são.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar
à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)

....................................................................................
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DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

....................................................................................
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº

9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º................................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez

anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.” (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 889, 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 678, de
2002 (nº 1.791/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção cul tu ral, Co mu ni tá ria e Ra di-
o di fu são de Ti ju cas – SC – ACCRT Ba ir-
ros Joáia, XV de No vem bro, Cen tro, Are i-
as e Pra ça a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ti ju cas,
Esta do de San ta Ca ta ri na.

Re la tor: Se na dor Le o nel Pa van

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 678,
de 2002 (nº 1.791, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº 484, de 22 de agos to de 2001, que au to ri za a Asso -
ci a ção Cul tu ral, Co mu ni tá ria e Ra di o di fu são de Ti ju-
cas – SC – ACCRT Ba ir ros Joáia, XV de No vem bro,
Cen tro, Are i as e Pra ça a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ti ju cas, Esta do de
San ta Ca ta ri na. O ato foi sub me ti do à apre ci a ção do
Con gres so Na ci o nal por meio de men sa gem pre si-
den ci al, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, in cum bin do-lhe pro nun ci-
ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da-
de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria en con tra
dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i-
ro de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
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não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. 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 678, 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 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 678, 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 u téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela apro -
va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Cul tu ral, Co -
mu ni tá ria e Ra di o di fu são de Ti ju cas – SC – ACCRT
Ba ir ros Joáia, XV de No vem bro, Cen tro, Are i as e Pra -
ça a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na

ci da de de Ti ju cas, Esta do de San ta Ca ta ri na, 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 678, 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 484, de 22 de agos to de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Cul tu ral,
Co mu ni tá ria e Ra di o di fu são de Ti ju cas – SC
– ACCRT Ba ir ros, Joáia, XV de No vem bro,
Cen tro, Are i as e Pra ça a exe cu tar, pelo pra zo
de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da-
de de Ti ju cas, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2002. –
Osmar Dias, Pre si den te – Le o nel Pa van, Re la tor –
Ide li Sal vat ti – João Ca pi be ri be – Du ci o mar Cos ta
– Ael ton Fre i tas – Íris de Ara ú jo – Val dir Ra upp –
Le o mar Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na – Re gi nal-
do Du ar te – Ante ro Paes de Bar ros – Alme i da Lima
– Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca –
Luiz Otá vio – Jo nas Pi nhe i ro – Mar co Ma ci el –
Edu ar do Aze re do.

(Pro ce de-se a vo ta ção.)
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 678, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Cul tu ral, Co mu ni tá ria e Ra di o di fu-
são de Ti ju cas – SC – ACCRT, Ba ir ros
Joáia, XV de No vem bro, Cen tro, Are i as e
Pra ça a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ti ju cas, Esta 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 484, de 22 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral, Co mu ni tá ria e Ra di o di fu são de
Ti ju cas – SC – ACCRT, Ba ir ros Joáia, XV de No vem-
bro, Cen tro, Are i as e Pra ça a exe cu tar, pelo pra zo de
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Ti ju cas, Esta do
de San ta Ca ta ri na.

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

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Le o nel Pa van, Re la tor.

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 de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar
à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998.

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

....................................................................................
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 890, 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 697, de
2002 (nº 1.829/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção co mu ni tá ria
do Ba ir ro de La ges a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Pa ra cam bi, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Re la tor: Se na dor Ro ber to Sa tur ni no
Re la tor (ad hoc) Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha

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 697, de 2002 (nº 1.829, 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 Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria do Ba ir ro de La -
ges a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Pa ra cam bi, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 746, de 6 de de zem bro
de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o-
di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são de
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da Câ ma-
ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa vo rá vel de seu re -
la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção
da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o-
nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art.102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções. Ain da, de
acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta Casa, cabe a 
esta Co mis são de ci são ter mi na ti va so bre a ma té ria.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é re gu la da pelo Re gu la men to dos Ser -
vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De cre to
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra ções
pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 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 697, de 2002 não evi den ci ou vi o la ção das for -
ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
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“al te ra o pa rá gra fo úni co do 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 697, 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 Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria do Ba ir ro de
La ges a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Pa ra cam bi, Esta do do Rio de Ja ne-
i ro, 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 697, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe-
re a Por ta ria nº 746, de 6 de de zem bro de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção de Co mu-
ni ca ção Co mu ni tá ria do Ba ir ro de La ges a
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i-
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na ci da de de Pa ra cam bi, Esta -
do do Rio de Ja ne i ro.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te:  – Le o mar Qu in ta ni lha,
Re la tor ad hoc – Ide li Sal vat ti – João Ca pi be ri be –
Ael ton Fre i tas – Íris de Ara ú jo – Val dir Ra upp – Ga -
ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca – Luiz
Otá vio – José Jor ge – Jo nas Pi nhe i ro – Re nil do
San ta na – Mar co Ma ci el – Edu ar do Aze re do – Re -
gi nal do Du ar te – Alme i da Lima.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 697, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a as so ci a-
ção de Co mu ni ca çao Co mu ni tá ria do
Ba ir ro de La ges a exe cu tar ser vi ço de
Ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Pa ra cam bi, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

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

ria nº 746, de 6 de de zem bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria do Ba ir ro
de La ges a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria, na ci da de de Pa ra cam bi, Esta do do Rio de Ja -
ne i ro.

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

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con-

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPITULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin ci pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º – O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º – A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º – O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º – O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º – O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

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

DECRETO Nº 52.795,
 DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá

ou tras pro vi dên ci as.
....................................................................................

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor-
gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob-
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei
e nor mas re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção
do ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de
dez anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do,
se cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis-
po si ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597 de 11-12-2002)
....................................................................................
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DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
 DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

....................................................................................
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº

9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ...............................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez

anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.” (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 891, 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 729, de
2002 (nº 1.927/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Cul tu ral, Espor ti va e Tu rís ti-
ca de Iga ra tá – ACETI, a exe cu tar ser vi ço
de ra di od fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Iga ra tá, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha

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 729, de 2002 (nº 1.927, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral, Espor ti va e Tu rís ti ca de Iga ra-

tá – ACETI, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Iga ra tá, Esta do de São Pa u lo.

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 20, 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 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,
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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 729, 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 729, 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,
Espor ti va e Tu rís ti ca de Iga ra tá -

ACETI, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria na ci da de de Iga ra tá, Esta do de São Pa u lo,
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

De-se ao art. 1º do PDS nº 729, 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 20, de 8 de fe ve re i ro de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Cul tu ral,
Espor ti va e Tu rís ti ca De Iga ra tá – ACETI a
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i-
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na ci da de de Iga ra tá, Esta do
de São Pa u lo.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te  – Le o mar Qu in ta ni lha,
Re la tor – Ide li Sal vat ti – João Ca pi be ri be – Ael ton
Fre i tas – Íris de Ara ú jo – Val dir Ra upp – Re nil do
San ta na – Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima  – Ju -
vên cio da Fon se ca – Jo nas Pi nhe i ro – Mar co Ma -
ci el – Edu ar do Aze re do.

(Pro ce de-se a vo ta ção.)
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 729, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Cul tu ral, Espor ti va e Tu rís ti ca de 
Iga ra tá – ACETI a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Iga -
ra tá, Esta do de São Pa u lo.

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

ta ria nº 20, de 8 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral, Espor ti va e Tu rís ti ca de Iga ra tá
– ACETI à exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re-
i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria, na ci da de de Iga ra tá, Esta do de São Pa u lo.

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

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. – Se na-
dor, Osmar Dias – Le o mar Qu in ta ni lha, 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;

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

CAPITULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º – O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º – A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º – O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º – O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º – O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117 DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

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

DECRETO Nº 52.795,
 DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

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

LEI Nº 9.612 DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................
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DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
 DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

....................................................................................
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº

9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º. ...............................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez

anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.” (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 892, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to dç De cre to Le gis la ti vo nº 88, de
2003 (nº 2.047/6 2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos que apro va o ato que au to ri za a
ASVIP Asso ci a ção de De sen vol vi men to
Co mu ni tá rio do Ba ir ro São Vi cen te de Pa -
u la a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de São Go tar do,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Ael ton Fre i tas

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi na ti-
va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 88, de 2003 (nº
2.047, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a ASVIP Asso ci a ção de De -

sen vol vi men to Co mu ni tá rio do Ba ir ro São Vi cen te de
Pa u la a exe cu tar ser vi ço de

ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de São Go -
tar do, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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 467, 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, XIII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, 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-
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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 88, 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 88, 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 ASVIP Asso ci a ção
de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio do Ba ir ro São Vi -
cen te de Pa u la a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de São Go tar do, Esta do de Mi nas
Ge ra is, 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 88, 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 467 de 22 de agos to de
2001, que au to ri za a !Asso ci a ção de De sen-
vol vi men to Co mu ni tá rio do Ba ir ro São Vi-
cen te de Pa u la a exe cu tar, pelo pra zo de
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de
de São Go tar do, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ael ton Fre i tas, Re la tor –
Ide li Sal vat ti – João Ca pi be ri be – Íris de Ara ú jo –
Val dir Ra upp – 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 – Ju vên cio da Fon se ca – Jo nas Pi nhe i ro –
Mar co Ma ci el – Edu ar do Aze re do.

(Pro ce de-se a vo ta ção.)
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 88, DE 2003

Apro va ato que au to ri za a ASVIP –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu-
ni tá rio do Ba ir ro São Vi cen te de Pa u la a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de São Go tar do, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

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

ta ria nº 467, de 22 de agos to de 2001, que au to ri za a
ASVIP – Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá-
rio do Ba ir ro São Vi cen te de Pa u la, a exe cu tar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de São
Go tar do, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias , Pre si den te, Ael ton Fre i tas, Re la tor.

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 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-
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ções le ga is vi gen tes.(Re da cão dada pela Lei nº
10.597. de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615. DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
 DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
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 893, 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 145, de
2003 (nº 1.962/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção co mu ni tá ria de Rá dio FM de
Pi men ta Bu e no a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pi-
men ta Bu e no, Esta do de Ron dô nia.

Re la to ra: Se na do ra Fá ti ma Cle i de
Re la tor (Ad Hoc) Se na dor Val dir Ra upp

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 145, de 2003 (nº 1.962, 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 Rá dio FM de Pi men ta
Bu e no a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Pi men ta Bu e no, Esta do de Ron dô nia.

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 86, 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.
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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 145, 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 145, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria de Rá dio FM de Pi men ta Bu e no a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pi men ta
Bu e no, Esta do de Ron dô nia, 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 145, 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 86 de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio FM de
Pi men ta Bu e no a exe cu tar, pelo pra zo de
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de
de Pi men ta Bu e no, Esta do de Ron dô nia.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Val dir Ra upp, Re la tor ad
hoc – Ide li Sal vat ti – João Ca pi be ri be – Ael ton Fre -
i tas – Íris de Ara ú jo – 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 – Luiz Otá vio – Jo nas Pi nhe i ro –
Mar co Ma ci el – Edu ar do Aze ve do.

(Pro ce-se a vo ta ção.)
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 145, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria de Rá dio FM de Pi men-
ta Bu e no a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Pi men ta
Bu e no, Esta do de Ron dô nia.

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

ta ria nº 86, de 22 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio FM de Pi men ta Bu -
e no a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, na ci da de de Pi men ta Bu e no, Esta do de Ron dô-
nia.

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

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Val dir Ra upp, Re la tor.

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. 6º, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º  O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117(*), de 27 de agos to de 1962

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada nela lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................
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DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

....................................................................................
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº

9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art.6º. ................................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez

anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.”(NR)
....................................................................................

PARECER Nº 894, 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 246, de
2003 (nº 2.224/2002, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Rá dio FM da Bar ra Ltda., para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de
Bar ra Ve lha, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Re la tor: Se na dor Le o nel Pa van

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para apre ci a ção com
ca rá ter ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
nº 246, de 2003 (nº 2.224, de 2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Rá dio FM da Bar ra 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 Bar ra Ve lha, 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 370, de 19 de mar ço de
2002, que ou tor ga per mis são para a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 223,
§ 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos do
Po der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con ces-
são, per mis são ou au to ri za ção para que se exe cu tem
ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
nos ter mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ori en-
ta-se, nes ta Casa do Le gis la ti vo, pe las for ma li da des e 
pe los cri té ri os es ta be le ci dos na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci-
o na os ele men tos a se rem in for ma dos pela en ti da de
pre ten den te e pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções que
de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se da Co -
mis são de Edu ca ção.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 246, 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.
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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 246, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so-
lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, e não ha-
ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na-
li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela apro va ção do ato que ou tor ga per mis são à Rá -
dio FM da Bar ra 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 Bar ra Ve lha, Esta do de San ta Ca ta ri na, na for ma
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma-
ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias,  Pre si den te:  – Le o nel Pa van, Re la tor –
Ide li Sal vat ti – João Ca pi be ri be – Ael ton Fre i tas –
Íris de Ara ú jo – Val dir Ra upp – Luiz Otá vio – Jo nas
Pi nhe i ro – Le o mar Qu in ta ni lha – Mar co Ma ci el –
Re nil do San ta na – Edu ar do Aze re do – Re gi nal do
Du ar te – Alme i da Lima.
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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 de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 895, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, em ca rá-
ter ter mi na ti vo, so bre o Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 247, de 2003 (nº 2.397,
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga con ces são à
Fre qüên cia Bra si le i ra de Co mu ni ca ções
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Ga ro pa ba, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Re la tor:Se na dor Le o nel Pa van

I – Re la tó rio
Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter

ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 247,
de 2003 (nº 2.397, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te do De cre to
de 15 de abril de 2002, que ou tor ga con ces são à Fre -
qüên cia Bra si le i ra de Co mu ni ca ções Ltda. para ex plo-
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na
ci da de de Ga ro pa ba, Esta do de San ta Ca ta ri na. O ato 
foi sub me ti do à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal
por meio de men sa gem pre si den ci al, nos ter mos do
art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se
Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do

Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 247, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção do Se na do
Fe de ral nº 39, de 1992, nor ma in ter na dis ci pli na do ra
do pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos do Po -
der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con ces são,
per mis são ou au to ri za ção para que se exe cu tem ser -
vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al.
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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 247, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so-
lu ção do Se na do Fe de ral nº 39 de 1992, e não ha ven-
do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da-
de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela apro va ção do ato que ou tor ga con ces são à Fre -
qüên cia Bra si le i ra de Co mu ni ca ções LTDA. para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Ga ro pa ba, Esta do de San ta Ca ta ri na,

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, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Le o nel Pa van, Re la tor –
Ide li Sal vat ti – João Ca pi be ri be – Du ci o mar Cos ta
– Ael ton Fre i tas – Íris de Ara ú jo – Val dir Ra upp –
Ju vên cio da Fon se ca – Luiz Otá vio – Le o mar Qu -
in ta ni lha – Re nil do San ta na – Jo nas Pi nhe i ro –
Mar co Ma ci el – Re gi nal do Du ar te – Edu ar do Aze -
re do – Alme i da Lima.

20214 Sá ba do  26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju lho de 2003JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL36     



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 de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 896, 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 55, de
2000 (nº 92/99, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), que apro va o ato que re no va con-
ces são à Emis so ra Sa ran di en se Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Sa ran-
di, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Re la tor: Se na dor Le o nel Pa van

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 55, de
2000 (nº 92, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
des ti na do a apro var o ato cons tan te do De cre to de 12
de no vem bro de 1997, que re no va con ces são à Emis -
so ra Sa ran di en se Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di-
o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Sa ran-
di, Esta do do Rio Gran de do Sul. O ato foi sub me ti do à 
apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal por meio de men -
sa gem pre si den ci al, nos ter mos do art. 49, XII, com bi-
na do com o art. 223,  §  3º,  am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 55, de 2000, não evi den ci ou vi o la ção das for -
ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção do Se na do
Fe de ral nº 39, de 1992, nor ma in ter na dis ci pli na do ra
do pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos do Po -
der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con ces são,
per mis são ou au to ri za ção para que se exe cu tem ser -
vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or, na -
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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 55, de 2000, não evi den ci-
ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so-
lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de 1992, e não ha-
ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na-
li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela apro va ção do ato que re no va con ces são à Emis -
so ra Sa ran di en se 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 Sa-
ran di, 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, 8 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Le o nel Pa van, Re la tor – Fá ti ma
Cle i de – Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas – Eu rí-
pe des Ca mar go – Íris de Ara ú jo – Val dir Ra upp –
Ger son Ca ma ta – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio
da Fon se ca – Edi son Lo bão – Jo nas Pi nhe i ro –
João Ri be i ro – Re gi nal do Du ar te.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º – O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º – A não re no va ção da con ces sao 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 897,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 9, de
2001 (nº 521/2000, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que re no va con -
ces sâo da So ci e da de Ma to gros sen se Rá -
dio Edu ca do ra Ltda., para ex plo rar ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé-
dia, na ci da de de Co li der, Esta do de Mato 
Gros so.

Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para apre ci a ção com
ca rá ter ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
nº 9, de 2001 (nº 521, de 2000, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que re no va con ces são da
So ci e da de Ma to gros sen se Rá dio Edu ca do ra Ltda.,

para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de Co lí der, Esta do de Mato
Gros so.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te do De cre to de 24 de se tem bro de
1997, que re no va con ces são para a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 223,
§ 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos do
Po der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con ces-
são, per mis são ou au to ri za ção para que se exe cu tem
ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
nos ter mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ori en-
ta-se, nes ta Casa do Le gis la ti vo, pe las for ma li da des e 
pe los cri té ri os es ta be le ci dos na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci-
o na os ele men tos a se rem in for ma-dos pela en ti da de
pre ten den te e pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções que
de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à 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 9, de 2001, 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 as atri bu i ções do Con -
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gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 9, de 2001, não evi den ci ou
vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu-
ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, e não ha ven-
do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da-
de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos

pela apro va ção do ato que re no va con ces são da So -
ci e da de Ma to gros sen se Rá dio Edu ca do ra Ltda., para 
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de Co lí der, Esta do de Mato Gros so, na
for ma do pro je to de de cre to le gis la ti vo ori gi ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Jo nas Pi nhe i ro, Re la tor – Fá ti ma
Cle i de – Ael ton Fre i tas – Íris de Ara ú jo – Val dir Ra -
upp – Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te – Eu rí pe-
des Ca mar go – Ga ri bal di Alves Fi lho – Edi son Lo -
bão – João Ri be i ro.
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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 898, 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 595, de
2002 (nº 1.636/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Lo yo la de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Belo Ho -
ri zon te, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: 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 595, de 2002 (nº 1.636, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a ato que au to ri za a Asso ci a ção Lo yo la de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Belo Ho ri zon te, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

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 332, de 25 de ju nho de
2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções. 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.
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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 595, 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 595, 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 Lo yo la
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Belo Ho ri zon-
te, Esta do de Mi nas Ge ra is, 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 595, 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 332, de 25 de ju nho de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Lo yo la de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria a exe cu tar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
na ci da de de Belo Ho ri zon te, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

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

(Pro ce de-se a vo ta ção.)
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 595, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Lo yo la de Ra di o di fu são Co mu ni-
tá ria a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Belo Ho ri zon te,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

ta ria nº 332, de 25 de ju nho de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Lo yo la de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, a
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
ci da de de Belo Ho ri zon te, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Se na-
dor, Osmar Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615. DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

....................................................................................
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LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

PARECER Nº 899, 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 655, de
2002 (nº 1.758/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
FIDA – Fun da ção Igua tu para o De sen vol-
vi men to e Assis tên cia So ci al a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Igua tu, Esta do do Ce a rá.

Re la tor: Se na dor Re gi nal do Du ar te

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 655, de 2002 (nº 1.758, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a FIDA – Fun da ção Igua tu para o De sen vol vi men to e
Assis tên cia So ci al a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de igua tu, Esta do do Ce a rá.

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 304, de 16 de maio de
2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu Re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção
e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi
con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa
téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções. 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 7 de agos to de 1962, que ins ti tu-
iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo De -
cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela le -
gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu ti-
vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra-
ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 12
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 3 9/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 655, 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 655, 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
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apro va ção do ato que au to ri za a FIDA – Fun da ção
Igua tu para o De sen vol vi men to e Assis tên cia So ci al,
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Igua tu, Esta do do Ce a rá, 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 655, 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 304, de 16 de maio de
2001, que au to ri za a FIDA – Fun da ção Igua -

tu Para O De sen vol vi men to e Assis tên cia
So ci al a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra-
di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Igua tu,
Esta do do Ce a rá.

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Pre si-
den te: Osmar Dias – Re la tor: Re gi nal do Du ar te –
Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta –
Íris de Ara ú jo – Val dir Ra upp – Ger son Ca ma ta –
Le o nel Pa van – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio
da Fon se ca – Luiz Otá vio – Edi son Lo bão – Jo nas
Pi nhe i ro – Mar co Ma ci el – João Ri be i ro.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 655, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a FIDA –
Fun da ção Igua tu para o De sen vol vi men to
e Assis tên cia So ci al a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Igua tu, Esta do do Ce a rá.

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

ta ria nº 304, de 16 de maio de 2001, que au to ri za a
FIDA – Fun da ção Igua tu para o De sen vol vi men to e
Assis tên cia So ci al a exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Igua tu, Esta do do
Ce a rá.

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

Sala da Co mis são, 8 de ju nho de 2003. – Osmar
Dias,  Pre si den te – Re gi nal do Du ar te, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998 

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

....................................................................................
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LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

PARECER Nº 900, 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 666, de
2002 (nº 1.902/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção dos Ami gos de San ta Rita a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de San ta Rita, Esta do do
Ma ra nhão.

Re la tor: Ro se a na Sar ney
Re la tor, ad hoc 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 666, de 2002 (nº 1.902, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção dos Ami gos de San ta Rita a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
San ta Rita, Esta do do Ma ra nhão.

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 803, de 28 de de zem-
bro de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de
ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do
com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se

tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções. Ain da, de
acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta Casa, cabe a 
esta Co mis são de ci são ter mi na ti va so bre a ma té ria.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra-
ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe 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 666, 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 666, 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 dos Ami -
gos de San ta Rita a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de San ta Rita, Esta do do Ma ra-
nhão, 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 666, 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 803, de 28 de de zem bro

de 2000, que au to ri za a Asso ci a ção dos
Ami gos de San ta Rita a exe cu tar, pelo pra zo
de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci-
da de de San ta Rita, Esta do do Ma ra nhão.

Sala da Co mis são 8 de ju lho de 2003.  – Pre si-
den te: Se na dor Osmar Dias – Du ci o mar Cos ta –
Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta – Íris de Ara ú jo – Ga ri-
bal di Alves Fi lho – Val dir Ra upp – Ju vên cio da
Fon se ca  – Ger son Ca ma ta – Luiz Otá vio – Edi son
Lo bão – Jo nas Pi nhe i ro – Mar co Ma ci el – João Ri-
be i ro – Re gi nal do Du ar te – Ante ro Paes de Bar ros.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 666, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za A Asso-
ci a ção dos Ami gos de San ta Rita a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de San ta Rita, Esta do do
Ma ra nhão.

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

ta ria nº 803, de 28 de de zem bro de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção dos Ami gos de San ta Rita a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de
San ta Rita, Esta do do Ma ra nhão.

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

Sala da Co mis são,de 8 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te, Re la tor (ad hoc) Edi son
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 ci pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117(*), de 27 de agos to de 1962

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
 DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

....................................................................................
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LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

PARECER Nº 901, 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 673, de
2002 (nº 1.785/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria
Mon tes Cla ros a exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Mon-
tes Cla ros, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: 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 673, de 2002 (nº 1.785, 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 Mon tes
Cla ros a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Mon tes Cla ros, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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 475, de 22 de agos to de
2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu Re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção
e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi
con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa
téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e

téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções. Ain da, de
acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta Casa, cabe a 
esta Co mis são de ci são ter mi na ti va so bre a ma té ria.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é re gu la da pelo Re gu la men to dos Ser -
vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De cre to
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra ções
pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 1º
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 673, 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 673, 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,
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ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
Apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção de Ra di-
o di fu são Co mu ni tá ria Mon tes Cla ros a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Mon tes
Cla ros, Esta do de Mi nas Ge ra is, 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 673, 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 475, de 22 de agos to de

2001, que au to ri za a Asso ci a ção de Ra di o-
di fu são Co mu ni tá ria Mon tes Cla ros a exe cu-
tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria, na ci da de de Mon tes Cla ros,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

 PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 673, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção De Ra di o di fu são Co mu ni tá ria
Mon tes Cla ros a exe cu tar ser vi ço de ra-
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Mon tes Cla ros, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

ta ria nº 475, de 22 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Mon tes Cla -
ros a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
ci da de de Mon tes Cla ros, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Re la tor Hé lio Cos ta.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962 

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597. de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

....................................................................................
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LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

PARECER Nº 902, 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 692, de
2002 (nº 1.824/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Ami gos de
São Pe dro da União (ACASPU), a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de São Pe dro da União, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: 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 692, de 2002 (nº 1.824, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Ami gos de São Pe dro
da União (ACASPU), a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de São Pe dro da União,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 713, de 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 mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -

no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções. Ain da, de
acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta Casa, cabe a 
esta Co mis são de ci são ter mi na ti va so bre a ma té ria.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é re gi 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 692, 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 692, 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 dos Ami gos de São Pe dro da União (ACASPU),
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de São Pe dro da União, Esta do de Mi nas Ge ra-
is, 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 692, 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 713, de 26 de no vem bro de

2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria
dos Ami gos de São Pe dro da União
(ACASPU) a exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de São
Pe dro da União, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO  Nº 692, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção  Co mu ni tá ria dos Ami gos de São
Pe dro da União (ACASPU), a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de São Pe dro da União, Esta do de 
Mi nas Ge ra is.

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 713, de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Ami gos de São Pe dro
da União (ACASPU) a exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria, na ci da de de São Pe dro da União,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.   Sala da Co mis são, 8 de ju lho
de 2003. – Se na dor, Osmar Dias, Pre si den te – Hé lio
Cos ta, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.

(Re da ção dada Dela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

....................................................................................
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LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

PARECER Nº 903, 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 701, de
2002 (nº 1.849/e 2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio
Rá dio Li ber mann FM a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Go i a be i ra, Esta do de Mi nas Ge ra is.
RELATOR: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 701, de 2002 (nº 1.849, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Li ber-
mann FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Go i a be i ra, Esta do de Mi nas Ge ra is.
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 341, de 28 de ju nho de 2001,
que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são,
nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223,
§ 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu ni ca-
ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to que in te-
gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li ci ta ção foi
ins tru í da em con for mi da de com a le gis la ção apli cá vel, o
que le vou ao seu de fe ri men to.  O re fe ri do pro je to foi apro -
va do pela Co mis são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca-
ção e Infor má ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu
o pa re cer fa vo rá vel de seu Re la tor. Na Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o
pro je to foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do
em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções. Ain da, de
acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta Casa, cabe a 
esta Co mis são de ci são ter mi na ti va so bre a ma té ria.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é re gu la da pelo Re gu la men to dos Ser -
vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De cre to
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra ções
pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con tu do, en con tra dis ci pli na es pe ci fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998. 

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 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 701, 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 701, de 2002 não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção e Mo vi-
men to Co mu ni tá rio Rá dio Li ber mann FM a exe cu tar
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ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Go i-
a be i ra, Esta do de Mi nas Ge ra is, 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 701, 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 341, de 28 de ju nho de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção e Mo vi-
men to Co mu ni tá rio Rá dio Li ber mann FM a

exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i-
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na ci da de de Go i a be i ra, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO  Nº 701, DE 2002 

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio
Li ber mann FM, a exe cu tar, ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Go i-
a be i ra, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

ria nº 341, de 28 de ju nho de 2001, que au to ri za a Asso -
ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Li ber mann FM
a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci -
da de de Go i a be i ra, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.    Sala da Co mis são, 8 de ju -
lho de 2003. – Se na dor Osmar Dias, Pre si den te –
Hé lio Cos ta, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis são,
an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

....................................................................................
DECRETO Nº 52.795, 

DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 

DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

....................................................................................
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LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

....................................................................................
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 904, 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 709, de
2002 (nº 1.864/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu-
ni tá rio  de Ara ri pe a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ara ri pe, Esta do do Ce a rá.

Re la tor: Se na dor Re gi nal do Du ar te

I – Re la tó rio
Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to

Le gis la ti vo nº 709, de 2002 (nº 1.864, 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 Co mu ni tá rio de
Ara ri pe a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Ara ri pe, Esta do do Ce a rá.

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 552, de 11 de se tem bro
de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o-
di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são de
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa vo rá vel de
seu Re la tor.Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di-
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se
Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do

Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-

são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções. Ain da, de a-
cor do com a de ci são do Ple ná rio des ta Casa, cabe a
esta   Co mis são  de ci são  ter mi na ti va so bre a ma té ria.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra-
ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 1º
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te 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 709, 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.
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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 709, 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 Co mu ni tá rio de Ara ri pe a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ara ri-
pe, Esta do do Ce a rá, 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 709, 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 552, de ll de se tem bro
de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção de De -
sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Ara ri pe, a
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i-
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na ci da de de Ara ri pe, Esta do
do Ce a rá.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO  Nº 709, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio
de Ara ri pe a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ara ri pe,
Esta do do Ce a rá.

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

ta ria nº 552, de 11 de se tem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de
Ara ri pe a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i-
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria, na ci da de de Ara ri pe, Esta do do Ce a rá.

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

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003.– Osmar
Dias, Pre si den te – Re gi nal do Du ar te, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Se ção II

Das Atri bu i ções Do Con gres so Na ci o nal
....................................................................................

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-
so Na ci o nal:
....................................................................................

XII– apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis são,
an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 236, 

DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998 

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada Dela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

....................................................................................
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LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, que
ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni-
tá ria, para au men tar o pra zo de ou tor ga.

....................................................................................
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 905, 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 742, de
2002 (nº 1.815/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Por tu-
en se de Rá dio e TV a exe cu tar ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Astol fo Du tra, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: 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 742, de 2002 (nº 1.815, de 2002, na Câ ma-
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Por tu en se de Rá dio
e TV a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na 
ci da de de Astol fo Du tra, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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 601, 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 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 dis ci pli na 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 742, 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.
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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 742, 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 Cul tu ral Por tu en se de Rá dio e TV a exe cu tar ser-
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Astol fo
Du tra, Esta do de Mi nas Ge ra is, 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 742, 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 601, de 24 de ou tu bro
de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu-
ni tá ria Cul tu ral Por tu en se de Rá dio e TV a
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i-
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na ci da de de Astol fo Du tra,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO  Nº 742, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Por tu en se de
Rá dio e TV a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Astol fo
Du tra, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

ria nº 601, de 24 de ou tu bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Por tu en se de Rá dio e
TV, a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
ci da de de Astol fo Du tra, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te Hé lio Cos ta, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis são,
an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

....................................................................................
DECRETO Nº 52.795, 

DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada Dela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 

DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

....................................................................................
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LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

  Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, que
ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni-
tá ria, para au men tar o pra zo de ou tor ga.

....................................................................................
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 906, 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 749, de
2002 (nº 2.109/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Espor ti va e Cul -
tu ral dos Ami gos de São Vi cen te de Fér -
rer – MA, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de São Vi cen-
te de Fér rer, Esta do do Ma ra nhão.

Re la to ra: Se na do ra Ro se a na Sar ney

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 749, de 2002 (nº 2.109, 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 Espor ti va e Cul tu ral dos
Ami gos de São Vi cen te de Fér rer – MA, a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de São 
Vi cen te de Fér rer, Esta do do Ma ra nhão.

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 543, de 11 de se tem bro
de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o-
di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu Re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção
e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi
con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa
téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções. 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 749, 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 -
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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 749, 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 Espor ti va e Cul -
tu ral dos Ami gos de São Vi cen te de Fér rer – MA, a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
São Vi cen te de Fér rer, Esta do do Ma ra nhão, 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 749, 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 543, de 11 de se tem bro
de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu-
ni tá ria Espor ti va e Cul tu ral dos Ami gos de
São Vi cen te de Fér rer – MA, a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria, na ci da de de São Vi cen te de Fér rer,
Esta do do Ma ra nhão.

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Edi son Lo bão, Re la tor ad hoc –
Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta –
Íris de Ara ú jo – Val dir Raup – Ger son Ca ma ta –
Ga ri bal di Alves Fi lho – Luiz Otá vio – Jo nas Pi nhe i-
ro – Mar co Ma ci el – João Ri be i ro – Le o nel Pa van –
Re gi nal do Du ar te.
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  TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO  Nº 749, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a as so ci a-
ção co mu ni tá ria es por ti va e cul tu ral dos
ami gos de são vi cen te de fér rer – MA, a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de São Vi cen te de Fér rer,
Esta do do Ma ra nhão.

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

ta ria nº 543, de 11 de se tem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Espor ti va  e Cul tu ral dos
Ami gos de São Vi cen te de Fér rer – MA, a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de
São Vi cen te de Fér rer, Esta do do Ma ra nhão.

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

Sala da Co mis são, 8 de ju nho de 2003. – 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 1988

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

Se ção II
Das Atri bu i ções Do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis são,
an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

 Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

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

LEI 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá  ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998 

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
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co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

....................................................................................
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº

9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ...............................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez

anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.” (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 907, 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 756, de
2002 (nº 1.744/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Rá dio FM Ci da de de Ita ju bá
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Pre si den te Ole gá rio, Esta do de 
Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Hé lio Cos ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 756, de 2002 (nº 1.744, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são à Rá dio FM Ci da de de Ita ju bá
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 Pre si den te
Ole gá rio, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 997, 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 420,
de 7 de agos to de 2001, que ou tor ga per mis são para
a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos
ter mos do art. 223, § 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre en di men to
Rá dio FM Ci da de de Ita ju bá Ltda. (cf. fl. 8):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção

• Só cia-Ge ren te – Ka ri na Mar ti nez Riê ra 42.000
• Si ma ra Mar tins Riê ra Bri to 18000
To tal de Co tas 60.000

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 sua Re la to ra, a De pu ta da Lu í za Erun di na.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di-
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções. 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 756, 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,
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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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 756, 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 FM Ci da de de Ita ju 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 Pre si den te Ole gá rio, 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, 8 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor – Fá ti ma
Cle i de – Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas – Eu rí-
pe des Ca mar go – Íris de Ara ú jo – Val dir Ra upp –
Ger son Ca ma ta – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio
da Fon se ca – Edi son Lo bão – Jo nas Pi nhe i ro –
João Ri be i ro – Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te.
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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.
....................................................................................

PARECER Nº 908, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 759, de
2002 (nº 1.841/2002, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Rá dio Edu ca do ra de Uber-
lân dia Ltda, para ex plo rar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Uber lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Hé lio Cos ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 759, de 2002 (nº 1.841, 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 Edu ca do ra de
Uber lân dia Ltda. para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Uber lân dia,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 237, de
1997, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con-
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 14 de
fe ve re i ro de 1997, 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 Edu ca do ra de Uber lân dia Ltda. (cf. fl. 23):

Nome do Só cio Co tis ta
* Só cio-Ge ren te – Ary de Cas tro San tos Jr.

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 João Leão.

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.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
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vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de aos 
re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com pe tên-
cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con gres so
Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223 da Cons ti tu i-
ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to não con tra ria pre -
ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a
ob je tar no to can te à sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al.
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 759, 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 a con ces são da Rá dio Edu ca do ra de
Uber lân dia Ltda. para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Uber lân dia, 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, 8 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor – Fá ti ma
Cle i de – Du ci o mar Cos ta – Eu rí pe des Ca mar go –
Íris de Ara ú jo – Val dir Ra upp – Ger son Ca ma ta –
Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca –
Edi son Lo bão – Jo nas Pi nhe i ro – João Ri be i ro –
Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te.
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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 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 909, 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 769, de

2002 (nº 2.112/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Edu ca ti va Sin to-
nia Cul tu ral, para exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da na ci da de de Ara xá, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Hé lio Cos ta

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 739, de 6 de de zem bro
de 2001, que ou tor ga per mis são à Fun da ção Edu ca ti-
va Sin to nia Cul tu ral para exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, com fins ex clu si-
va men te edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Ara xá, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

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 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

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 -
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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.

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 
apro va ção 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 769, de 2002.

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

es ta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

§ 1º As uni ver si da des e fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca-
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
do ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108, 
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro
de 1963, e mo di fi ca do por dis po si ções
pos te ri o res.

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

....................................................................................
Art. 13. O edi tal será ela bo ra do pelo Mi nis té rio

das Co mu ni ca ções, ob ser va dos, den tre ou tros, os se -
guin tes ele men tos e re qui si tos ne ces sá ri os à for mu la-
ção das pro pos tas para a exe cu ção do ser vi ço: (Re -
da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

§ 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)
....................................................................................
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PARECER Nº 910, 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 14, de
2003 (nº 1.978/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Edu ca ti va de Co -
mu ni ca ções de Pe dre i ra para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima-
gens na ci da de de Ampa ro, Esta do de
São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor De mós te nes Tor res

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 14, de 2003 (nº 1.978, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), des ti na do a apro var o ato
cons tan te do De cre to de 15 de ja ne i ro de 2002, que
ou tor ga con ces são à Fun da ção Edu ca ti va de Co mu-
ni ca ções de Pe dre i ra para e xe 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 Ampa ro, Esta do de
São Pa u lo. O ato foi sub me ti do à apre ci a ção do Con -
gres so Na ci o nal por meio de men sa gem pre si den ci al,
nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223,
§ 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu Re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção
e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi
con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa
téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Cum pre à Co mis são de Edu ca ção, con for me o
art. 102, IV, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
opi nar acer ca de pro po si ções que ver sem so bre co -
mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são, te le vi são, ou tor-
ga e re no va ção de con ces são, per mis são e au to ri za-
ção para ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e
ima gens, in cum bin do-lhe pro nun ci ar-se tam bém so-
bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis-
la ti va des sas pro po si ções. Ain da, de acor do com a
de ci são do Ple ná rio des ta Casa, cabe a esta Co mis-
são de ci são ter mi na ti va so bre a ma té ria.

De vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca na is de ra di o-
di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex plo ra ção da
União, Esta dos e Mu ni cí pi os, uni ver si da des e fun da-
ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da de edu ca ti va,

de acor do com o art. 14 do De cre to nº 236, de 28 de
fe ve re i ro de 1967, que com ple men tou e mo di fi cou a
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti tu iu o
Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.

O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, dis põe no seu art.
16, § 10, que as ou tor gas a es ta dos e mu ni cí pi os se -
rão de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre -
si den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, res pec ti va men te, e se rão for ma li za-
das por meio de con vê nio. O RSR es ta be le ce ain da,
no seu art. 13, §§ 1º e 2º, que a ou tor ga para ex plo ra-
ção de ser vi ço não de pen de de edi tal.

Não se apli cam à ra di o di fu são edu ca ti va as exi -
gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de
1992, que dis põe so bre for ma li da des e cri té ri os para
a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no va ção de
con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra e de sons e ima gens.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
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.
Sob o as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o
pro je to está em per fe i ta con so nân cia com o dis pos to na
Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 14, 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 ti va de Co mu-
ni ca ções de Pe dre i ra, para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são de sons e ima gens na ci da de de Ampa ro, Esta do de
São Pa u lo, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na for -
ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma-
ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – De mós te nes Tor res, Re la tor – Fá -
ti ma Cle i de – Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas – Íris 
de Ara ú jo – Val dir Ra upp – Ger son Ca ma ta – Le o-
nel Pa van – Re gi nal do Du ar te – Eu rí pe des Ca mar-
go – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca –
Edi son Lo bão – Jo nas Pi nhe i ro – João Ri be i ro.
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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 rí 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 28 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

....................................................................................
Art 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de te -

le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.
....................................................................................

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca ti va
não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to do ar ti go
34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108, 
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro
de 1963, e mo di fi ca do por dis po si ções
pos te ri o res.

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

....................................................................................
Art. 13. O edi tal será ela bo ra do pelo Mi nis té rio

das Co mu ni ca ções, ob ser va dos, den tre ou tros, os se -
guin tes ele men tos e re qui si tos ne ces sá ri os à for mu la-
ção das pro pos tas para a exe cu ção do ser vi ço: (Re -
da cão 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 cão dada pelo De cre to nº
2.108, de 24-12-1996).

§ 2º A do cu men ta ção re fe ren te aos in te res sa-
dos na exe cu ção do ser vi ço men ci o na do no pa rá gra-
fo an te ri or será, no que cou ber, a mes ma pre vis ta no
art. 15 des te De cre to, acres ci das das exi gên ci as
cons tan tes de nor mas es pe ci fi cas. (Re da cão dada
pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996).
....................................................................................
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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 cão 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 cão dada pelo De cre to nº 2.108,
de 24-12-1996).
....................................................................................

PARECER Nº 911, 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 16, de
2003 (nº 2.005/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Cul tu ral e Edu ca-
ti va Ser ro Azul para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo-
du la da na ci da de de Ita bi ra, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

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 da Por ta ria nº 249, de 5 de mar ço de
2002, que ou tor ga per mis são à Fun da ção Cul tu ral e
Edu ca ti va Ser ro Azul para exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, com fins ex clu si-
va men te edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Ita bi ra, Esta do
de São Pa u lo.

A do cu men ta ção ane xa da à men sa gem pre si-
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são de 
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá vel
de seu re la tor, e apro va ção da que le ór gão co le gi a do.
Já na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da-
ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co,
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de ou tor ga pelo Po der Exe cu ti vo
para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são edu ca ti va
obe de ce a exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va das

nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex plo-
ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, dis põe no seu art.
16, § 10, que as ou tor gas a es ta dos e mu ni cí pi os se -
rão de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre -
si den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za-
dos por meio de con vê nio. O RSR es ta be le ce ain da,
no seu art. 13, §§ 1º e 2º, que a ou tor ga para ex plo ra-
ção des se tipo de ser vi ço não de pen de de edi tal.
Tam pou co se apli cam à ra di o di fu são edu ca ti va as exi -
gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de
1992, que dis põe so bre for ma li da des e cri té ri os para
a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no va ção de
con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra e de sons e ima gens.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca -
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex -
plo ra ção da União, Esta dos e Mu ni cí pi os, uni ver si da-
des e fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da-
de edu ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to
nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men-
tou e mo di fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de
1962, que ins ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni-
ca ções.

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102,IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções. 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 16, 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
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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 16, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela

apro va ção do ato que ou tor ga per mis são à Fun da ção
Cul tu ral e Edu ca ti va Ser ro Azul, para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Ita bi ra, Esta do de Mi nas Ge ra is, 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, 8 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Ael ton Fre i tas, Re la tor – Fá ti ma
Cle i de _ Du ci o mar Cos ta – Íris de Ara ú jo – Val dir
Ra upp – Ger son Ca ma ta – Le o nel Pa van – Re gi-
nal do Du ar te – Eu rí pe des Ca mar go – Ga ri bla di
Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca – Edi son Lo-
bão – Jo nas Pi nhe i ro – João Ri be i ro.
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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 COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

....................................................................................
Art 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de te -

le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca-
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
do ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108, 
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro
de 1963, e mo di fi ca do por dis po si ções
pos te ri o res.

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

....................................................................................
Art. 13. O edi tal será ela bo ra do pelo Mi nis té rio

das Co mu ni ca ções, ob ser va dos, den tre ou tros, os se -
guin tes ele men tos e re qui si tos ne ces sá ri os à for mu la-
ção das pro pos tas para a exe cu ção do ser vi ço:(Re da-
ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou tor ga para
exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com fins ex clu si-
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va men te edu ca ti vos.(Re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24-12-1996)

§ 2º A do cu men ta ção re fe ren te aos in te res sa-
dos na exe cu ção do ser vi ço men ci o na do no pa rá gra-
fo an te ri or será, no que cou ber, a mes ma pre vis ta no
art. 15 des te De cre to, acres ci das das exi gên ci as
cons tan tes de nor mas es pe ci fi cas.(Re da ção dada
pelo De cre to nº 2.108, de 24-12- 1996)
....................................................................................

Art. 16. As pro pos tas se rão exa mi na das e jul ga-
das em con for mi da de com os que si tos e cri té ri os es -
ta be le ci dos nes te ar ti go.(Re da ção dada pelo De cre to
nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

10. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si-
den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za-
das por meio de con vê nio a ser fir ma do no pra zo de
ses sen ta dias.(Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108,
de 24-12-1996).
....................................................................................

PARECER Nº 912, 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 20, de
2003 (nº 2.052/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à TV Vale do Aço Ltda., para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons
e ima gens na ci da de de Co ro nel Fa bri ci a-
no, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: 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 20, de 2003 (nº 2.052, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), des ti na do a apro var o ato
cons tan te do De cre to de 115 de ja ne i ro de 2002, que
ou tor ga con ces são à TV Vale do Aço Ltda., para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na
ci da de de Co ro nel Fa bri ci a no, Esta do de Mi nas Ge ra-
is. O ato foi sub me ti do à apre ci a ção do Con gres so
Na ci o nal por meio de men sa gem pre si den ci al, nos
ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e

Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções. Ain da, de
acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta Casa, cabe a 
esta Co mis são de ci são ter mi na ti va so bre a ma té ria.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 20, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das for -
ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção do Se na do
Fe de ral nº 39, de 1992, nor ma in ter na dis ci pli na do ra
do pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos do Po -
der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con ces são,
per mis são ou au to ri za ção para que se exe cu tem ser -
vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de aos 
re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com pe tên-
cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con gres so
Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223 da Cons ti tu i-
ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to não con tra ria pre -
ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a
ob je tar no to can te à sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 20, de 2003, não evi den ci ou
vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção
do Se na do Fe de ral nº 39, de 1992, e não ha ven do re pa-
ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci-
da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela apro va ção
do ato que ou tor ga con ces são à TV Vale do Aço Ltda.,
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
na ci da de de Co ro nel Fa bri ci a no, 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, 8 de ju nho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor – Fá ti ma
Cle i de – Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas – Íris de
Ara ú jo – Val dir Ra upp – Ger son Ca ma ta – Le o nel
Pa van – Re gi nal do Du ar te – Eu rí pe des Ca mar go –
Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca –
Edi son Lo bão – Jo nas Pi nhe i ro – João Ri be i ro.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICAO 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.
....................................................................................

PARECER Nº 913, 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 23, de
2003 (nº 1.280/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za o 
Insti tu to de Ensi no Pro fis si o na li zan te
San to Anto nio da Ca cho e i ra a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Pi ra ca ia, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor De mós te nes Tor res

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 23, de 2003 (nº 1.280, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), des ti na do a apro var o ato
cons tan te da Por ta ria nº 709, de 14 de no vem bro de
2000, que au to ri za a Insti tu to de Ensi no Pro fis si o na li-
zan te San to Antô nio da Ca cho e i ra a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pi ra ca ia,
Esta do de São Pa u lo. O ato foi sub me ti do à apre ci a-
ção do Con gres so Na ci o nal por meio de men sa gem
pre si den ci al, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do
com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre a Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, in cum bin do-lhe pro nun ci-
ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da-
de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções. Ain da, de 
acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta Casa, cabe a 
esta Co mis são de ci são ter mi na ti va so bre a ma té ria.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra-
ções pos te ri o res.

O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con tu do,
en con tra dis ci pli na es pe ci fi ca na Lei nº 9.612, de 19
de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº
2.615, de 3 de ju nho de 1998.
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O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 23, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das for -
ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral, nor ma in ter na que dis ci pli-
na o pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos do Po -
der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con ces são,
per mis são ou au to ri za ção para que se exe cu tem ser -
vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten-
de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à
com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do 
Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e
223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro -
je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i-
or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua
cons ti tu ci o na li da de ma te ri al. Sob o as pec to de téc ni-
ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple-
men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 23, 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 23, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za o Insti tu to de Ensi no
Pro fis si o na li zan te San to Antô nio da Ca cho e i ra a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Pi ra ca ia, Esta do de São Pa u lo, 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 23, 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 709, de 14 de no vem bro
de 2000 , que au to ri za a Insti tu to de Ensi no
Pro fis si o na li zan te San to Antô nio da Ca cho-
e i ra a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Pi ra-
ca ia, Esta do de São Pa u lo.

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

(Pro ce de-se a vo ta ção.)
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 23, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za o Insti tu to
de Ensi no Pro fis si o na li zan te San to Antô -
nio da Ca cho e i ra exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pi-
ra ca ia, Esta do de São Pa u lo.

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

ria nº 709, de 14 de no vem bro de 2000 , que au to ri za o
Insti tu to de Ensi no Pro fis si o na li zan te San to Antô nio da
Ca cho e i ra a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i-
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
na ci da de de Pi ra ca ia, Esta do de São Pa u lo.

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

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – De mós te nes Tor res, Re la tor.

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 de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 

DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

....................................................................................
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LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei 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 914, 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 39, de
2003 (nº 1.885/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Cul tu ral Mel gas sen se a exe-
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Ba rão de Mel ga ço, Esta -
do de Mato Gros so.

Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro

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 39, de 2003 (nº 1.885, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral Mel gas sen se a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ba rão de 
Mel ga ço, Esta do de Mato Gros so.

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 655, 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 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. 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 39, 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.
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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 39, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Cul tu ral
Mel gas sen se a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Ba rão de Mel ga ço, Esta do de
Mato Gros so, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la-
ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se -
guin te e men da de re da ção:

EMENDA Nº 1–CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 39, 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 655, de 14 de no vem bro
de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção Cul tu ral
Mel gas sen se a exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de
Ba rão de Mel ga ço, Esta do de Mato Gros so.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 39, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Cul tu ral Mel gas sen se a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tária na
ci da de de Ba rão de Mel ga ço, Esta do de
Mato Gros so.

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

ta ria nº 655, de 14 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral Mel gas sen se a exe cu tar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Ba rão
de Mel ga ço, Esta do de Mato Gros so.

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

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias,  Pre si den te – Jo nas Pi nhe i ro, 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 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 gos to de 1962.

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar
à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.
....................................................................................

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

....................................................................................
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LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei 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. 6 ................................................................
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 915, 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 40, de
2003 (nº 1.886/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Aca de mia Cul tu ral de San ta He le na –
ACULT-STH/PR a exe cu tar ser vi ço de ra-
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de San -
ta He le na, Esta do do Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Álva ro Dias
Re la tor: Se na do ra (ad hoc) Íris de Ara ú jo

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 40, de 2003 (nº 1.886, de 2002, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Aca de-
mia Cul tu ral de San ta He le na – ACULT-STH/PR a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
San ta He le na, Esta do do Pa ra ná.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 673, de 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 na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra-
ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 1º
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém so bre o as pec to de
téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em
perfe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple-
men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 40, 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.
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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 40, 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 Aca de mia Cul tu ral
de San ta He le na – ACULT-STH/PR a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de San ta He le-
na, Esta do do Pa ra ná, 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 40, 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 673, de 14 de no vem bro
de 2001, que au to ri za a Aca de mia Cul tu ral
de San ta He le na – ACULT-STH/PR a exe cu-
tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria, na ci da de de San ta He le na, Esta -
do do Pa ra ná.

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te –  Íris de Ara ú jo, Re la tor (ad hoc) –
Fá ti ma Cle i de – Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas –
Hé lio Cos ta – Val dir Ra upp – Ger son Ca ma ta – Le -
o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te – Ante ro Paes de
Bar ros– Ga ribal di Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon -
se ca – Luiz Otá vio – Jo nas Pi nhe i ro – Mar co Ma -
ci el –  João Ri be i ro.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 40, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Aca de-
mia Cul tu ral de San ta He le na – ACULT
-STH/PR a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de San ta He le-
na, Esta do do Pa ra ná.

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

ria nº 673, de 14 de no vem bro de 2001, que au to ri za a
Aca de mia Cul tu ral de San ta He le na – ACULT-STH/PR a 
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu-
si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de
de San ta He le na, Esta do do Pa ra ná.

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

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003.
– Osmar Dias, Pre si den te – Íris de Ara ú jo, Re la tor
“ad hoc”.

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 de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
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co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

....................................................................................
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº

9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ...............................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez

anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.”(NR)
....................................................................................

PARECER Nº 916, 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 50, de
2003 (nº 1.936/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são
Var gi nhen se a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Var gi-
nha, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Ael ton Fre i tas

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 50, de 2003 (nº 1.936, 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 Var gi nhen se a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Var -
gi nha, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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 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
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 fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 50, 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,
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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 50, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria de Ra di o di fu são Var gi nhen se a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Var gi nha,
Esta do de Mi nas Ge ra is, 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 50, 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 503, de 24 de agos to de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá-
ria de Ra di o di fu são Var gi nhen se a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria, na ci da de de Var gi nha, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 50, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são
Var gi nhen se a exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Var gi-
nha, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

ta ria nº 503, de 24 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Var gi nhen-
se a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
na ci da de de Var gi nha, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis são,
an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

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 917, 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 51, de
2003 (nº 1.937/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria da Co mu ni ca-
ção de Nova Grana da – SP a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Nova Gra na da, Esta do de São Pa u lo.

Re la to ra: Se na do ra Iris de Ara ú jo

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 51, de 2003 (nº 1.937, de 2002, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
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a ção Co mu ni tá ria da Co mu ni ca ção de Nova Gra na da –
SP a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Nova Gra na da, Esta do de São Pa u lo.

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 548, de 11 de se tem bro
de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o-
di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são de
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa vo rá vel de
seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di-
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções. 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 51, 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 51, 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 da Co mu ni ca ção de Nova Gra na da – SP a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Nova Gra na da, Esta do de São Pa u lo, 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 51, 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 548, de 11 de se tem bro
de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu-
ni tá ria da Co mu ni ca ção de Nova Gra na da –
SP a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Nova Gra-
na da, Esta do de São Pa u lo.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 051, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Co mu ni tá ria da Co mu ni ca ção de 
Nova Gra na da-SP a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Nova Gra na da, Esta do de São Pa u lo.

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

ta ria nº 548, de 11 de se tem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria da Co mu ni ca ção de Nova
Gra na da – SP a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na ci da de de Nova Gra na da, Esta do de
São Pa u lo.

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

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te. _ Íris de Ara ú jo ,Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

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 ci pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º – O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º – A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º – O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º – O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º – O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597. de 11.12.2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
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es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

....................................................................................
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 918, 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 52, de
2003 (nº 1.938/2002, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
ASSOCIAÇÃOC OMUNITÁRIA, CULTURAL
E BENEFICENTE – CENTENÁRIO a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ta ba tín ga, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro

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 52, de 2003 (nº 1.938, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA, CULTURAL E
BENEFICENTE – CENTENÁRIO a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Taba 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 550, de 11 de se tem bro
de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o-
di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são de
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa vo rá vel de

seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di-
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções. 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.
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 52, 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,
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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 52, 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 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA,
CULTURAL E BENEFICENTE – CENTENÁRIO a exe-
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ta ba tin ga, Esta do de São Pa u lo, 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 5º, 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 550, de 11 de se tem bro de
2001, que au to ri za a ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA, CULTURAL E BENE-
FICENTE – CENTENÁRIO a exe cu tar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da-
de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci-
da de de Ta ba tin ga, Esta do de São Pa u lo.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 052, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Co mu ni tá ria, Cul tu ral e Be ne fi-
cen te – Cen te ná rio a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ta ba tin ga, Esta do de São Pa u lo.

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

ria nº 550, de 11 de se tem bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria, Cul tu ral e Be ne fi cen te – Cen -
te ná rio a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
na ci da de de Ta ba tin ga, Esta do de São Pa u lo.

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

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003.
Se na dor Osmar Dias, Pre si den te. – Jo nas Pi -

nhe i ro ,Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
 Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con-

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º – O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º – A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º – O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º – O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º – o pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11.12.2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
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es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, que
ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni-
tá ria, para au men tar o pra zo de ou tor ga.

....................................................................................
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº

9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art.6º. ................................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez

anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.” (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 919, 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 61, de
2003 (nº 1.976/2002, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MARTINHO
PRADO JÚNIOR a exe cu tar ser vi ço de ra-
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Mo gí-
Gu a çu, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor João Ri be i ro

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 61, de 2003 (nº 1.976, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), des ti na do a apro var o ato
cons tan te da Por ta ria nº 209, de 18 de abril de 2001,
que au to ri za a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
MARTINHO PRADO a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Mo gi Gu a çu, Esta do de
São Pa u lo. O ato foi sub me ti do a apre ci a ção do Con -
gres so Na ci o nal por meio de men sa gem pre si den ci al,
nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223,
§ 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -

si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, in cum bin do-lhe pro nun ci-
ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da-
de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções. Ain da, de 
acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta Casa, cabe a 
esta Co mis são de ci são ter mi na ti va so bre a ma té ria.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos pela
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti tu iu o Có -
di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo De cre to-Lei nº 
236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela le gis la ção su per-
ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu ti vo, a ma té ria é nor -
ma ti za da pelo Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu-
são (RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de
ou tu bro de 1963, e al te ra ções pos te ri o res.

O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con tu do,
en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19
de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº
2.615, de 3 de ju nho de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 61, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das for -
ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral, nor ma in ter na que dis ci pli-
na o pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos do Po -
der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con ces são,
per mis são ou au to ri za ção para que se exe cu tem ser -
vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Sob o as pec to de téc ni ca le-
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 61, 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 -
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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 61, 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 ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA MARTINHO PRADO a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Mo gi-
Gu a çu, 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 61, 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 209, de 18 de abril de 2001,
que au to ri za a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
MARTINHO PRADO a exe cu tar, pelo pra zo de
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Mo -
gi Gu a çu, Esta do de São Pa u lo.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 061, DE 2003

Apro va ato que au to ri za a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MARTINHO
PRADO JÚNIOR a exe cu tar ser vi ço de ra-
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Mo gi-
Gu a çu, 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 209, de 18 de abril de 2001, que au to ri za a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MARTINHO PRADO, 
a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
ci da de de Mo gi Gu a çu, Esta do de São Pa u lo.

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

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te. – Jo nas Pi nhe i ro, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con-

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º – O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º – A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º – O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º – O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º – O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 236,

DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

....................................................................................
DECRETO Nº 52.795,

DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11.12.2002).
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,

DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

....................................................................................
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LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

....................................................................................
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 920, 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 63, de
2003 (nº 1.981/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral Co-
mu ni tá ria de Bra si lân dia de Mi nas –
ASBCBRAS, a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Bra si-
lân dia de Mi nas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Ael ton Fre i tas

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 63, de 2003 (nº 1.981, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral Co mu ni tá ria de
Bra si lân dia de Mi nas – ASBCBRAS, a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Bra si lân-
dia de Mi nas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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 111, de 6 de mar ço 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 63, 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-
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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 63, de 2003, não evi den ci ou
vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do re pa ros
quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de
ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela apro va ção do ato
que au to ri za a Asso ci a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral Co mu-
ni tá ria de Bra si lân dia de Mi nas – ASBCBRAS, a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Bra si-
lân dia de Mi nas, Esta do de Mi nas Ge ra is, 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 63, 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 111, de 6 de mar ço de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Be ne fi cen-
te e Cul tu ral Co mu ni tá ria de Bra si lân dia de
Mi nas – ASBCBRAS, a exe cu tar, pelo pra zo
de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci-
da de de Bra si lân dia de Mi nas, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO FEDERAL Nº 063, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL 
COMUNITÁRIA DE BRASILÂNDIA DE
MINAS – ASBCBRAS a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Bra-
si lân dia de Mi nas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

ta ria nº 111, de 6 de mar ço de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral Co mu ni tá ria de
Bra si lân dia de Mi nas – ASBCBRAS a exe cu tar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Bra si-
lân dia de Mi nas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Re la tor, Ael ton Fre i tas.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49 É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPITULO V
Da co mu ni ca ção so ci al

Art 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar e
re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º – O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º – A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º – O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º – O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º – O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 236,

DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

....................................................................................
DECRETO Nº 52.795, 

DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11.12.2002) 
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,

DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

....................................................................................
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LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei 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 921, DE 2003

Da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, so-
bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
66, de 2003 (nº 1.918/2002, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o  ato que
au to ri za a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
FAMÍLIA DE VIRADOURO a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Vi ra dou ro, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro

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 66, de 2003 (nº 1.918, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), des ti na do a apro var o ato
cons tan te da Por ta ria nº 765, de 6 de de zem bro de
2001, que au to ri za a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
FAMÍLIA DE VIRADOURO a exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Vi ra dou ro, Esta do
de São Pa u lo. O ato foi sub me ti do à apre ci a ção do
Con gres so Na ci o nal por meio de men sa gem pre si-
den ci al, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se
Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do

Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-

são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções. Ain da, de
acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta Casa, cabe a 
esta Co mis são de ci são ter mi na ti va so bre a ma té ria.

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. 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 66, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das for ma li-
da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998, em bo ra
se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de da ou tor ga,
que pas sa de três para dez anos, por for ça da Lei nº
10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que “al te ra o pa rá-
gra fo úni co do art. 62 da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro
de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni-
tá ria, para au men tar o pra zo de ou tor ga”. Tal ajus te po de-
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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 66, 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
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FAMÍLIA DE
VIRADOURO a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Vi ra dou ro, Esta do de São Pa u lo, 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 66, 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 765, de 6 de de zem bro
de 2001, que au to ri za a ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA FAMÍLIA DE VIRADOURO
a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria, na ci da de de Vi ra dou ro,
Esta do de São Pa u lo.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 66, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Fa mí lia de Vi ra dou ro a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Vi ra dou ro, Esta do de
São Pa u lo.

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

ta ria nº 765, de 6 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Fa mí lia de Vi ra dou ro a
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
ci da de de Vi ra dou ro, Esta do de São Pa u lo.

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

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. Osmar
Dias, pre si den te – Jo nas Pi nhe i ro, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o-
res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117(*), de 27 de agos to de 1962

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor-
gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob-
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei
e nor mas re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção
do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de
dez anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do,
se cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis-
po si ções le ga is vi gen tes (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................
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DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

....................................................................................
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº

9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ................................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez

anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.” (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 922, 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 71, de
2003 (nº 1.994/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za o 
Cen tro So ci al, Edu ca ci o nal e Cul tu ral da
Zona Nor te a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Juiz de
Fora, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: 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 71, de 2003 (nº 1.994, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
o Cen tro So ci al, Edu ca ci o nal e Cul tu ral da Zona Nor -

te a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Juiz de Fora, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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 784, 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 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.l17, 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,
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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 71, 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 71, 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 Cen tro So ci al, Edu -
ca ci o nal e Cul tu ral da Zona Nor te a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Juiz de
Fora, Esta do de Mi nas Ge ra is, 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 71, 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 784, de 14 de de zem bro
de 2001, que au to ri za o Cen tro So ci al, Edu -
ca ci o nal e Cul tu ral da Zona Nor te a exe cu-
tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria, na ci da de de Juiz de Fora, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

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

(Pro ce de-se Vo ta ção.)
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 71, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za o Cen tro
So ci al, Edu ca ci o nal E Cul tu ral da Zona
Nor te a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Juiz de Fora,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

ta ria nº 784, de 14 de de zem bro de 2001, que au to ri za
do Cen tro So ci al, Edu ca ci o nal e Cul tu ral da Zona Nor -
te a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
ci da de de Juiz de Fora, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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 çao So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º – O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º – A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º – O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º – O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º – O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

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 11-12-02)
....................................................................................
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DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

....................................................................................
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº

9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º. ...............................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez

anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.” (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 923, 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 78, de
2003 (nº 2.027/2002, 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 Gló ria do Go i tá a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Gló ria do Go i tá, Esta do de
Per nam bu co.

Re la tor: Se na dor José Jor ge

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 78, de 2003 (nº 2.027, 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 Co mu ni ca ção e Cul tu ra

de Gló ria do Go i tá a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Gló ria do Go i tá, Esta do de
Per nam bu co.

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 477, de 22 de agos to de 
2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções. Ain da, de
acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta Casa, cabe a 
esta Co mis são de ci são ter mi na ti va so bre a ma té ria.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra-
ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 1º
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
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vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te a sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men-
tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 78, 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 78, de 2003, não evi den ci-

ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Gló ria do Go i tá a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Gló ria do Go i tá, Esta do de Per nam bu co, 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 78, 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 477, de 22 de agos to de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá-
ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Gló ria do
Go i tá a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra-
di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Gló ria
do Go i tá, Esta do de Per nam bu co.

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

(Pro ce de-se a vo ta ção.)
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 78, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu-
ra de Gló ria do Go i tá a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Gló ria do Go i tá, Esta do de Per nam bu co.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 477, de 22 de agos to de 2001, que au to-
ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e
Cul tu ra de Gló ria do Go i tá a exe cu tar, pelo pra zo de
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Gló ria do
Go i tá, Esta do de Per nam bu co.

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

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias , Pre si den te – José Jor ge, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

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. Ë da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

TÍTULO VIII
Da Ordem So ci al

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para
o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima-
gens, ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de
dos sis te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men-
to da men sa gem.

§ 2º  A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri-
o res.

§ 4º  O can ce la men to da con ces são ou per-
mis são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci-
são ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor-
gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob-
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta 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 11-12-02)
....................................................................................
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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.

Art. 1º  O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º. ..............................................................

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de
dez anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do,
se cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis-
po si ções le ga is vi gen tes.” (NR)
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 26 
DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo
úni co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, e es ta be le ce nor mas para a con so-
li da ção dos atos nor ma ti vos que men -
ci o na.

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

DECRETO Nº 52.795, DE 31 
DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi-
ços de Ra di o di fu são.

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

DECRETO-LEI Nº 236, DE 28 
DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117, (*), de 27 de agos to de 1962

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

PARECER Nº 924, 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 80, de
2003 (nº 2.036/6 2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são
de Ipu i u na, para o De sen vol vi men to
Artís ti co e Cul tu ral a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ipu i u na, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Ael ton Fre i tas

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 80, de 2003 (nº 2.036, 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 de 
Ipu i u na, para o De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Ipu i u na, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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 554, de 13 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-
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fu são, te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são,
per mis são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu-
são so no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci-
ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da-
de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções. Ain da,
de acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta Casa,
cabe a esta Co mis são de ci são ter mi na ti va so bre a
ma té ria.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins -
ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo 
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e
pela le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der
Exe cu ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la-
men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va-
do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de
1963, e al te ra ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es-
pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, 
re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho
de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou -
tor ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções
de ser vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis-
são de Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção
nº 39, de 1º de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em
fun ção da dis ci pli na pró pria da ra di o di fu são co mu-
ni tá ria, en tre tan to, vi go ra o en ten di men to de que a 
RSF nº 39/92 não se apli ca aos atos de ou tor ga
des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do
Con gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to
le gis la ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre-
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 80, 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 9.6l2,
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 80, de 2003, não
evi den ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e
não ha ven do re pa ros quan to aos as pec tos de
cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis-
la ti va, opi na mos pela apro va ção do ato que au to-
ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são
de Ipu i u na, para o De sen vol vi men to Artís ti co e
Cul tu ral a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Ipu i u na, Esta do de Mi nas
Gera 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 01-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 80, 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 554, de 13 de se tem bro de 2001, que
au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu-
são de Ipu i u na, para o De sen vol vi men to Artís ti co
e Cul tu ral a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Ipu i u na, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 80, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de
Ipu i u na, para o De sen vol vi men to Artís ti-
co e Cul tu ral a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ipu i u-
na, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

ta ria nº 554, de 13 de se tem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de Ipu i u-
na, para o De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral a exe -
cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da-
de de Ipu i u na, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te – Ael ton Fre i tas, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

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 Social

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes (Re da ção dada nela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, que
ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni-
tá ria, para au men tar o pra zo de ou tor ga.
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Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º. ..............................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez

anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.” (NR)
....................................................................................

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 925, 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 84, de
2003 (nº 2.040/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são ao Sis te ma de Co mu ni ca ção
Rio Cas ca Llda. para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo-
du la da na ci da de de Abre Cam po, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Hé lio Cos ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi na ti-
va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo (PDS) nº 84, de
2003 (nº 2.040, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são ao Sis te ma
de Co mu ni ca ção Rio Cas ca 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 Abre Cam po, 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 640, de 24 de ou tu bro
de 2001, que ou tor ga per mis são para a ex plo ra ção de 
ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 223,
§ 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa o pro je to foi con si de ra do ju rí di-
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral (RISF), no seu art. 102, IV, cum pre à
Co mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si-
ções que ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di-
o di fu são, te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces-
são, per mis são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o-
di fu são so no ra e de sons e ima gens, de ven do pro-
nun ci ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri-
di ci da de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos do
Po der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con ces são,
per mis são ou au to ri za ção para que se exe cu tem ser vi-
ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ori en ta-se, nes -
ta Casa do Le gis la ti vo, pe las for ma li da des e pe los cri té ri-
os es ta be le ci dos na Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na-
do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na os ele men tos a 
se rem in for ma dos pela en ti da de pre ten den te e pelo Mi -
nis té rio das Co mu ni ca ções que de vem ins tru ir o pro ces-
so sub me ti do à aná li se da Co mis são de Edu ca ção.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 84, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das for -
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ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do 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 84, de 2003, não

evi den ci ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci-
das na Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe-
de ral, e não ha ven do re pa ros quan to aos as pec tos
de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca
le gis la ti va, opi na mos pela apro va ção do ato que
ou tor ga per mis são ao Sis te ma de Co mu ni ca ção
Rio Cas ca 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 Abre Cam po, 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, 8 de ju lho de 2003. – Se-
na dor Osmar Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re-
la tor – Fá ti ma Cle i de – Du ci o mar Cos ta – Ael ton
Fre i tas – Eu rí pe des Ca mar go – Íris de Ara ú jo –
Val dir Ra upp – Ger son Ca ma ta – Ga ri bal di Alves 
Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca – Edi son Lo bão –
Jo nas Pi nhe i ro – João Ri be i ro – Le o nel Pa van –
Re gi nal do Du ar te.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

CAPÍTULO I
Do Po der Le gis la ti vo

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. E da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va-
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

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 926, 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 95,
de 2003 (nº 2.049/2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que au to-
ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio
Tro pi cal FM de Vera-MT (ACRT/FM) a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Vera, Esta do de
Mato Gros so.

Re la tor: Se na dor Jonas Pinheiro

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 95, de 2003 (nº 2.049, 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 Tro pi cal FM
de Vera-MT (ACRT/FM) a ex plo rar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Vera, Esta do de
Mato Gros so.

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 n° 520, de 29
de agos to de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII,
com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti-
tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção
e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi
con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em
boa téc ni ca le gis la ti va.
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II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co-
mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções
que ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di-
fu são, te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são,
per mis são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu-
são so no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci-
ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da-
de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções. 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 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 95, 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 95, 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 Rá dio Tro pi cal FM de Vera – MT
(ACRT/FM) a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria na ci da de de Vera, Esta do de Mato Gros-
so, 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 nº95, 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 520, de 29 de agos to de 2001, que au to-
ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio Tro pi cal FM de 
Vera – MT (ACRT/FM) a exe cu tar, pelo pra zo de dez 
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Vera, Esta do de
Mato Gros so.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 95, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Rá dio Tro pi cal FM de
Vera-MT (ACRT/FM,) a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Vera, Esta do de Mato Gros so.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 520, de 29 de agos to de 2001, que au to-
ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio Tro pi cal FM de 
Vera-MT (ACRT/FM) a exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Vera, Esta do de
Mato Gros so.

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

Sala da Co mis são,8 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te, Jo nas Pi nhe i ro, Re la-
tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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 Social

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para
o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima-
gens, ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de
dos sis te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men-
to da men sa gem.

§ 2º A não-re no va ção da con ces são ou per-
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri-
o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor-
gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob-
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta 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-
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po si ções le ga is vi gen tes.(Re da cão dada pela Lei nº
10.597. de 11.12.2002)
....................................................................................

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei Nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º. ...............................................................

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de
dez anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do,
se cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis-
po si ções le ga is vi gen tes.” (NR)
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 28 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 927, 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 99,
de 2003 (nº 2.062/02, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que au to-
ri za a Asso ci a ção Alvo ra da a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na 
ci da de de Vila Rica, Esta do de Mato
Gros so.

Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro

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 99, de 2003 (nº 2.062, 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 Alvo ra da a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Vila Rica,
Esta do de Mato Gros so.

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 721, de 26 de
novem 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,
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per mis são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu-
são so no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci-
ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da-
de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções. Ain da,
de acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta Casa,
cabe a esta Co mis são de ci são ter mi na ti va so bre a
ma té ria.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins -
ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo 
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e
pela le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der
Exe cu ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la-
men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va-
do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de
1963, e al te ra ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es-
pe ci fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998,
re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho
de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de
ou tor ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za-
ções de ser vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela
Co mis são de Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re-
so lu ção nº 39, de 1º de ju lho de 1992 (RSF nº
39/92). Em fun ção da dis ci pli na pró pria da ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to, vi go ra o en ten di-
men to de que a RSF nº 3 9/92 não se apli ca aos
atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do
Con gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to
le gis la ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me
pre ce i tua o art. 213, II, do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da
a apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me,
aten de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti-
vos à com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu-
i ções do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos
arts. 49, XII, e 223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se
que o re fe ri do pro je to não con tra ria pre ce i tos ou
prin cí pi os da Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a ob-
je tar no to can te à sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al.
Tam bém sob o as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob-
ser va-se que o pro je to está em per fe i ta con so nân-
cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº 95, de 
26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha
o PDS nº 99, 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 99, 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 Alvo ra da a exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Vila Rica, Esta -
do de Mato Gros so, 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 99, 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 721, de 26 de no vem bro de 2001, que
au to ri za a Asso ci a ção Alvo ra da a exe cu tar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de 
Vila Rica, Esta do de Mato Gros so.

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Jo nas Pi nhe i ro, Re la-
tor, Pre si den te: Se na dor Osmar Dias, Blo co de
Apo io ao Go ver no (PT, PSB, PTB E PL) – Fá ti ma
Cle i de – Eu rí pe des Ca mar go –Ael ton Fre i tas –
Íris de Ara ú jo – Ga ri bal di Alves Fi lho – Val dir
Ra upp – Ju vên cia Da Fon se ca – Ger son Ca ma-
ta –Edi son Lo bão – João Ri be i ro _ Le o nel Pa-
van – Re gi nal do Du ar te .
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 99, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Alvo ra da a exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Vila
Rica, Esta do de Mato Gros so.

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

ta ria nº 721, de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Alvo ra da a exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de serv ço de Rá dio
Di ful são co mu ni tá ria na ci da de de Vila Rica, es ta do
de Mato Gros so.

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

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Jo nas Pi nhe i ro, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca çao So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º  A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º  O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º  o can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

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 Dela Lei nº
10.597, de 11-12-02)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

20334 Sá ba do  26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju lho de 2003JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL156     



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 928, 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 105, de
2003 (nº 2.090/02, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), que apro va o ato que ou tor ga per-
mis são à Fu tu ra FM Mi nas Ci da de de
Mon te San to Ltda., para ex plo rar ser ví ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Mon te San to de
Mi nas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Ael ton Fre i tas

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para apre ci a ção com
ca rá ter ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
nº 105, de 2003 (nº 2.090, de 2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Fu tu ra FM Mi nas Ci da de de Mon te San to Ltda.,
para ex plo rar 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 Mon te San to de Mi -
nas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 288, de 19 de mar ço de
2002, que ou tor ga per mis são para a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 223,
§ 3º, da  Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções. 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 105, 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.
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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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 105, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so-
lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, e não ha-

ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na-
li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela apro va ção do ato que ou tor ga per mis são à Fu tu-
ra FM Mi nas Ci da de de Mon te San to Lida., 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 Mon te San to de Mi nas, Esta -
do de Mi nas Ge ra is, na for ma do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

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

SENADO FEDERAL

PARECER Nº 929, 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 107, 
de 2003 (nº 2.102/2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que au to-
ri za a Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá-
ria FM Rio Ne ves de São Ra i mun do das 
Man ga be i ras a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
São Ra i mun do das Man ga be i ras, Esta-
do do Ma ra nhão.

Pre si den te: 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, para apre ci a ção ter-
mi na ti va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 107, de 
2003 (nº 2.102, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção de 
Rá dio Co mu ni tá ria FM Rio Ne ves de São Ra i mun do
das Man ga be i ras a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de São Ra i mun do das Man-
ga be i ras, Esta do do Ma ra nhão.

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 110, de 6 de mar ço
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-
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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 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 107, 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 107, de 2003, não
evi den ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e
não ha ven do re pa ros quan to aos as pec tos de
cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis-
la ti va, opi na mos pela apro va ção do ato que au to ri-
za a Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria FM Rio Ne -
ves de São Ra i mun do das Man ga be i ras a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
São Ra i mun do das Man ga be i ras, Esta do do Ma ra-
nhão, 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 107, 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 110, de 6 de mar ço de 2001, que au to ri-
za a Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria FM Rio Ne-
ves de São Ra i mun do das Man ga be i ras a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da-
de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de
de São Ra i mun do das Man ga be i ras, Esta do do Ma-
ra nhão.

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ro se a na Sar ney, Re la to-
ra – Edi son Lo bão, Re la tor (Ad hoc) – Ael ton Fre i-
tas – Hé lio Cos ta – Íris de Ara ú jo – Val dir Ra upp
– Ger son Ca ma ta – Le o nel Pa van – Re gi nal do
Du ar te – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio da
Fon se ca – Luiz Otá vio (sem voto) – Jo nas Pi nhe-
i ro – Mar co Ma ci el – João Ri be i ro.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 107, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a
Associação de Rádio Comunitária Fm
Rio Neves de São Raimundo das
Mangabeiras a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de São
Ra i mun do das Man ga be i ras, Esta do do
Ma ra nhão.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Po da ria nº 110, de 6 de mar ço de 2001, que au to ri-
za a Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria FM Rio Ne-
ves de São Ra i mun do das Man ga be i ras a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da-
de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de
de São Ra i mun do das Man ga be i ras, Esta do do Ma-
ra nhão.

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

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te, Se na dor Edi son Lo-
bão, Re la tor (Ad hoc).

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men-
to da men sa gem.

§ 2º A não-re no va ção da con ces são ou per-
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o-
res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1982

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.

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

Ju lho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  26 20341    163ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



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 28 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo
úni co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, e es ta be le ce nor mas para a con so-
li da ção dos atos nor ma ti vos que men -
ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 62
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

....................................................................................
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 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 930, 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 109, de
2003 (nº 2.104/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pró Cam pus a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Ca xi as do Sul, Esta do
do Rio Gran de do Sul.

Re la tor: Se na dor Alva ro Dias
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 109, de 2003 (nº 2.104, 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 Cam pus a 
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ca xi as do Sul, Esta do do Rio Gran de
do Sul.

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 302, 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-
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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 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 109, 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 109, de 2003, não
evi den ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e
não ha ven do re pa ros quan to aos as pec tos de
cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la-
ti va, opi na mos pela apro va ção do ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pró Cam pus a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ca xi as do Sul, Esta do do Rio Gran de do Sul, 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 109, 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 302, de 16 de maio de 2001, que au to-
ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pró Cam pus a exe -
cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex-
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
na ci da de de Ca xi as do Sul, Esta do do Rio Gran de
do Sul.

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Pre si-
den te: Se na dor Osmar Dias, Blo co de Apo io ao Go -
ver no (PT, PSB, PTB E PL) – Fá ti ma Cle i de – Eu rí-
pe des Ca mar go – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta –
Íris de Ara ú jo – Ga ri bal di Alves Fi lho – Val dir Ra -
upp – Ju vên cio da Fon se ca – Ger son Ca ma ta –
Jo nas Pi nhe i ro – Mar co Ma ci el – J oão Ri be i ro –
Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 109, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Pró-Cam pus a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ca xi as do Sul, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

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

ta ria nº 302, de 16 de maio de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pró Cam pus a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Ca -
xi as do Sul, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. –Osmar
Dias,  Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor (Ad hoc.)

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 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 11-12-02)
....................................................................................
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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 28 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. 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)
....................................................................................

PARECER Nº 931, 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 111, de
2003 (nº 2.106/02, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Fe i to ria
FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de São Le o pol do,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

Re la tor: Se na dor Du ci o mar Cos ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 111, de
2003 (nº 2.106, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria nº 474,
de 22 de agos to de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção

Rá dio Co mu ni tá ria Fe i to ria FM a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de São Le o pol do,
Esta do do Rio Gran de do Sul, o ato foi sub me ti do à
apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal por meio de men sa-
gem pre si den ci al, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do
com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, in cum bin do-lhe pro nun ci-
ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da-
de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções. Ain da, de 
acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta Casa, cabe a 
esta Co mis são de ci são ter mi na ti va so bre a ma té ria.

O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria en con tra
dis ci pli na es pe ci fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i-
ro de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Sob o as pec to de téc ni ca le-
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
295, 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 111, 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 -
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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 111, 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 Fe i to ria FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de São Le o pol do, Esta -
do do Rio Gran de do Sul, 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 111, 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 474, de 22 de agos to de 2001, que au to-
ri za a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Fe i to ria FM “a
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
na ci da de de São Le o pol do, Esta do do Rio Gran de
do Sul.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 111, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Rá dio Co mu ni tá ria Fe i to ria FM a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de São Le o pol do, Esta do
do Rio Gran de do Sul.

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

ta ria nº 474, de 22 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Fe i to ria FM a exe cu-
tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de
de São Le o pol do, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Dul ci mar Cos ta, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e 4º, a con tar do re ce bi men to da
men sa gem.

§ 2º  A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º  O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º  O can ce la men to da con ces são ou per mis são,
an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para a de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-02)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615,
DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 26 
DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

....................................................................................
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Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

”Art. 6º . .............................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez

anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.” (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 932, 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 114, de
2003 (nº 2.110/02, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), que apro va o ato que au to ri za a
ABEMCE –Asso ci a ção do Bem Estar do
Me nor de Cha val - CE a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Cha val, Esta do do Ce a rá.

Re la tor: Se na dor Re gi nal do Du ar te

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 114,
de 2003 (nº 2.110, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº 569, de 24 de se tem bro de 2001, que au to ri za a
ABEMCE — Asso ci a ção do Bem Estar do Me nor de
Cha val – CE a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria na ci da de de Cha val, Esta do do Ce a rá. O
ato foi sub me ti do à apre ci a ção do Con gres so Na ci o-
nal por meio de men sa gem pre si den ci al, nos ter mos
do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e in for má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que

ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, in cum bin do-lhe pro nun ci-
ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da-
de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções. Ain da, de 
acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta Casa, cabe a 
esta Co mis são de ci são ter mi na ti va so bre a ma té ria.

O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria en con tra
dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i-
ro de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Sob o as pec to de téc ni ca le-
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 114, 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 114, 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 ABEMCE

– Asso ci a ção do Bem Estar do Me nor de Cha val
– CE a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Cha val, Esta do do Ce a rá, 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 114, de 2003, a se -
guin te re da ção:
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Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 569, de 24 de se tem bro de 2001, que au -
to ri za a ABEMCE – Asso ci a ção do Bem Estar do
Me nor de Cha val – CE a exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Cha val, Esta do
do Ce a rá.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 114, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a
ABEMCE – Asso ci a ção do Bem Estar do
Menor De Chaval-CE a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Cha val, Esta do do Ce a rá.

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

ta ria nº 569, de 24 de se tem bro de 2001, que au to ri za
a ABEMCE – Associação do Bem Estar do Menor De
Chaval-CE a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria, na ci da de de Cha val, Esta do do Ce a rá.

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

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. _ Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te, Se na dor Re gi nal do
Du ar te, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:

....................................................................................
XII - apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não-re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis são,
an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 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 28 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co, do art. 59, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

....................................................................................
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Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º. ..............................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez

anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 933, DE 2003

Da Comissão de Educação, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 117, de
2003 (nº 2.117/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção das Mu lhe res Ma mo nen ses – 
AMM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu sào
co mu ni tá ria na ci da de de Espi no sa, Esta -
do de Mi nas Ge ra is.

Relator: Se na dor Ael ton Fre i tas

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 117, de 2003 (nº 2.117, 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 das Mu lhe res Ma mo nen ses - AMM a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Espi no sa, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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 677, 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 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 117, 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

Ju lho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  26 20355    177ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



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 117, 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 das Mu -
lhe res Ma mo nen ses - AMM a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Espi no sa, Esta -
do de Mi nas Ge ra is, 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 117, 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 677, de 14 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção das Mu lhe res Ma mo nen ses - AMM a
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
ci da de de Espi no sa, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 117, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Das Mu lhe res Ma mo nen ses - AMM a 
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Espi no sa, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

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

ta ria nº 677, de 14 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção das Mu lhe res Ma mo nen ses - AMM a
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
ci da de de Espi no sa, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. _ Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te – Aelton Fre i tas, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII - apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

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 peIa Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

....................................................................................
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº

9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º. ..............................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez

anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.” (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 934, 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 125, de
2003  (nº 2.133/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Ami gos da Zona Nor te a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Na tal, Esta do do Rio
Gran de do Nor te.

Relator: 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 125, de 2003 (nº 2.133/2002, na Câ ma-
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção de Ami gos da Zona Nor te a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Na tal,
Esta do do Rio Gran de do Nor te.

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 96, de 29 de ja ne i ro de
2002, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são de
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa vo rá vel de
seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di-
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se
Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do

Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de 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-
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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 125, 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 125, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção de Ami -

gos da Zona Nor te a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Na tal, Esta do do Rio Gran -
de do Nor te, 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 125, 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 96, de 29 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção de Ami gos da Zona Nor te a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Na -
tal, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te – Ga ri bal di Alves Fi lho, Re -
la tor – Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos -
ta – Íris de Ara ú jo – Val dir Ra upp – Ger son Ca ma ta –
Ju vên cio da Fon se ca – Luiz Otá vio – Edi son Lo bão
– Jo nas Pi nhe i ro – Mar co Ma ci el – João Ri be i ro –
Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 125, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de Ami gos da Zona Nor te a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Na tal, Esta do do Rio Gran de
do Nor te.

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

ta ria nº 96, de 29 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção de Ami gos da Zona Nor te a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Na -
tal, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

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

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Ga ri bal di Alves Fi lho, Re la tor

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236, DE 28 
DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

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

DECRETO Nº 52.795, DE 31 
DE OUTUBRO DE 1963.

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615. DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

20362 Sá ba do  26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju lho de 2003JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL184     



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 935, 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 128, de
2003 (nº 2.144/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção co mu ni tá ria Ca ra gua ta tu ba a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Ca ra gua ta tu ba, Esta do
de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Eu rí pe des Ca mar go

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 128, de 2003 (nº 2.142, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca ra gua ta tu ba a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ca -
ra gua ta tu ba, Esta do de São Pa u lo.

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 106, de 31 de ja ne i ro de 
2002, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-

fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são de
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa vo rá vel de
seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di-
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

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,
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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 128, 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 128, 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 Ca ra gua ta tu ba a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Ca ra gua ta tu ba, Esta do
de São Pa u lo, 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 128, 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 106, de 31 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca ra gua ta tu ba a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Ca -
ra gua ta tu ba, Esta do de São Pa u lo.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 128, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Ca ra gua ta tu ba a exe-
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Ca ra gua ta tu ba, Esta do
de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 106, de 31 de ja ne i ro de 2002, que au to-
ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca ra gua ta tu ba a
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
ci da de de Ca ra gua ta tu ba, Esta do de São Pa u lo.

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

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Eu rí pe des Ca mar go,
Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con-
gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va-
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi-
são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men-
to da men sa gem.

§ 2º  A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º  O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o-
res.

§ 4º  O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236, DE 28 
DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

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

DECRETO Nº 52.795, DE 31 
DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria e dá ou tras pro vi dên ci as.
....................................................................................
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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 cão dada nela Lei nº 
10.597, de 11-12-02)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo
úni co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, e es ta be le ce nor mas para a con so-
li da ção dos atos nor ma ti vos que men -
ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

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

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 936, 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 130, de
2003 (nº 2.145/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be ne fi cen te
Nos sa Se nho ra da Con ce i ção – Rá dio Mi -
le ni um a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Pe re i ras,
Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Eu rí pe des Ca mar go

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi na-
ti va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 130, de
2003 (nº 2.145, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Co mu ni tá ria Be ne fi cen te Nos sa Se nho ra da Con ce i-
ção – Rá dio Mil le ni um a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pe re i ras, Esta do de
São Pa u lo.

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 26, de 11 de 
ja ne i ro de 2002, que au to ri za a ex plo ra ção de ca -
nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII,
com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti-
tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção
e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi
con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em
boa téc ni ca le gis la ti va.
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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 130, 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 130, 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 Be ne fi cen te Nos sa Se nho ra da
Con ce i ção – Rá dio Mil le ni um a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pe re i ras,
Esta do de São Pa u lo, 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 130, 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 26, de 11 de ja ne i ro de 2002, que au to ri-
za a Asso ci a çâo Co mu ni tá ria Be ne fi cen te Nos sa
Se nho ra da Con ce i ção – Rá dio Mil le ni um a exe cu-
tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da-
de de Pe re i ras, Esta do de São Pa u lo.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 130, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Be ne fi cen te Nos sa Se-
nho ra da Con ce i ção - Rá dio Mil le ni um a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Pe re i ras, Esta do de
São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 26, de 11 de ja ne i ro de 2002, que au to ri-
za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be ne fi cen te Nos sa
Se nho ra da Con ce i ção – Rá dio Mil le ni um a exe cu-
tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da-
de de Pe re i ras, Esta do de São Pa u lo.

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

Sala da Co mis são, 8 de ju lho 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te – Eu rí pe des Ca mar go,
Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con-
gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para
o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima-
gens, ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de
dos sis te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men-
to da men sa gem.

§ 2º - A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o-
res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236, DE 28 
DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

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

DECRETO Nº 52.795. DE 31 
DE OUTUBRO DE 1963.

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
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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 cão dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 26 
DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo
úni co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, e 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 937, 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 146, de
2003 (nº 1.985, de 2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri-
za a Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Jo -
a no po len se a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Jo a nó-
po lis, Esta do de São Pa u lo.

Relator: Se na dor Mar ce lo Cri vel la
Re la tor Ad hoc: Se na dor Gil ber to da Fonseca

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi na-
ti va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 146, de
2003 (nº 1.985, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Cul tu ral Co mu ni tá ria Jo a no po len se a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Jo a nó-
po lis, Esta do de São Pa u lo.

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 684, 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-
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fu são, te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces-
são, per mis são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di-
o di fu são so no ra e de sons e ima gens, de ven do pro -
nun ci ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju -
ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.
Ain da, de acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta
Casa, cabe a esta Co mis são de ci são ter mi na ti va
so bre a ma té ria.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins -
ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo 
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e
pela le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der
Exe cu ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la-
men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va-
do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de
1963, e al te ra ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es-
pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, 
re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho
de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou -
tor ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções
de ser vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis-
são de Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção
nº 39, de 1º de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em
fun ção da dis ci pli na pró pria da ra di o di fu são co mu-
ni tá ria, en tre tan to, vi go ra o en ten di men to de que a 
RSF nº 3 9/92 não se apli ca aos atos de ou tor ga
des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do
Con gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to
le gis la ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me
pre ce i tua o art. 213, II, do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da
a apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me,
aten de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la-
ti vos à com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri -
bu i ções do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos
arts. 49, XII, e 223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se
que o re fe ri do pro je to não con tra ria pre ce i tos ou
prin cí pi os da Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a ob -
je tar no to can te à sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri-
al. Tam bém sob o as pec to de téc ni ca le gis la ti va,
ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta con so-

nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº 95,
de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 146, 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 146, de 2003, não
evi den ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e
não ha ven do re pa ros quan to aos as pec tos de
cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis-
la ti va, opi na mos pela apro va ção do ato que au to ri-
za a Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Jo a no po len-
se a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Jo a nó po lis, Esta do de São Pa u lo, 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 146, 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 684, de 14 de no vem bro de 2001, que
au to ri za a Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Jo a no-
po len se a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria, na ci da de de Jo a nó po lis, Esta do de São
Pa u lo.

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ju vên cio da Fon se ca,
Re la tor ad hoc – Fá ti ma Cle i de – 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 – Val dir Ra upp – Luiz Otá -
vio – De mós te nes Tor res – Jo nas Pi nhe i ro – Mar -
co Ma ci el – João Ri be i ro – Le o nel Pa van – Re gi-
nal do Du ar te.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 146, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Jo a no po len se
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Jo a nó po lis, Esta do
de São Pa u lo.

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

ta ria nº 684, de 14 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Jo a no po len se a
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
ci da de de Jo a nó po lis, Esta do de São Pa u lo.

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

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias,  Pre si den te – Ju vên cio da Fon se ca, Re la tor
(Ad hoc).

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO  V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis são,
an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada nela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 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 938, 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 154, de
2003 (nº 2.215/02, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Di a no po li na de
Ra di o di fu são a exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Di a-
nó po lis, Esta do do To can tins.

Re la tor:  Se na dor João Ri be i ro

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 154,
de 2003 (nº 2.215, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº 222, de 25 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Di a no po li na de Ra di o di fu-
são a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na 
ci da de de Di a nó po lis, Esta do do To can tins. O ato foi
sub me ti do à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal, por
meio de men sa gem pre si den ci al, nos ter mos do art.

49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, in cum bin do-lhe pro nun ci-
ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da-
de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções. Ain da, de 
acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta Casa, cabe a 
esta Co mis são de ci são ter mi na ti va so bre a ma té ria.

O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria en con tra
dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i-
ro de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Sob o as pec to de téc ni ca le-
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 154, 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
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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 154, de 2003, não evi-
den ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha-
ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o-
na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção
Co mu ni ta ria Di a no po li na de Ra di o di fu são a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Di -
a nó po lis, Esta do do To can tins, 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 154, 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 222, de 25 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Di a no po li na de Ra di o di fu-
são a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de 
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
na ci da de de Di a nó po lis, Esta do do To can tins.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 154, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Di a no po li na de Ra di o-
di fu são a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Di a nó po lis,
Esta do de To can tins.

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

ta ria nº 222, de 25 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Di a no po li na de Ra di o di fu-
são a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
na ci da de de Di a nó po lis, Esta do de Tocan tins.

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

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – João Pi nhe i ro, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
XII –  apre ci ar os atos de con ces são e re no va-

ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º  A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º  O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 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 11-12-02)

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

....................................................................................
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Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º. ..............................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez

anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.” (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 939, 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 161, de
2003 (nº 2.105/02, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são
Cul tu ral, Edu ca ti va e Artís ti ca de Bru ma-
di nho a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Bru ma di nho,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Ael ton Fre i tas

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para apre ci a ção ter mi-
na ti va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo Nº 161, de 2003
(nº 2.105, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
Ra di o di fu são Cul tu ral, Edu ca ti va e Artís ti ca de Bru ma-
di nho a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na 
ci da de de Bru ma di nho, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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 472, 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 ad. 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 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 ad.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al.

Tam bém sob o as pec to de téc ni ca le gis la ti va,
ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta con so nân-
cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar ri2 ~ 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 161, 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 -
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rá gra fo úni co do ad. 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 ri2 161, de 2003, não evi den-
ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria de Ra di o di fu são Cul tu ral, Edu ca ti va e Artís ti ca
de Bru ma di nho a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Bru ma di nho, Esta do de Mi nas
Ge ra is, 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 161, 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 472, de 22 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Cul tu ral,
Edu ca ti va e Artís ti ca de Bru ma di nho a exe cu tar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Bru-
ma di nho, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 161, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Cul tu-
ral, Edu ca ti va e Artís ti ca de Bru ma di nho
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Bru ma di nho, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

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

ta ria nº 472, de 22 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Cul tu ral,
Edu ca ti va e Artís ti ca de Bru ma di nho a exe cu tar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Bru-
ma di nho, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. - Se na dor
Osmar Dias , Pre si den te – Ael ton Fre i tas, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII –  apre ci ar os atos de con ces são e re no va-
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º o can ce la men to da con ces são ou per mis são,
an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são ju di ci al.

§ 5º o pra zo da con ces são ou per mis são será de 
dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze para 
as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998.

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

....................................................................................
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº

9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º . ..............................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez

anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.” (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 940, 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 182, de
2003 (nº 2.222/2002, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Rá dio Pri ma ve ra FM de Gu a ri ba
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Gu a ri ba, Esta do de São Pa u lo.

Relator: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro

I – Relatório

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi na ti-
va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo (PDS) nº 182, de
2003 (nº 2.222, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio Pri -
ma ve ra FM de Gu a ri ba 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 Gu a ri 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 339, de 19 de mar ço de

2002, que ou tor ga per mis são para a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do ad. 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 – Análi 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 ad. 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 ad. 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 182, 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 ad.
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-
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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 182, de 2003 não evi den ci-
ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so-
lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, e não ha-
ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na-
li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos

pela Apro va ção do ato que ou tor ga per mis são à Rá -
dio Pri ma ve ra FM de Gu a ri ba 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 Gu a ri 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.

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

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca 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 941, 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 183, de
2003 (nº 2.223/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à KMR _ Te le co mu ni ca ções
Ltda. Para ex plo rar ser vi ço de ra di od fu-
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Itaí, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Eurípedes Camargo

I – Relatório

Che ga a esta Co mis são, para apre ci a ção com
ca rá ter ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
nº 183, de 2003 (nº 2.223, de 2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per mis são
à KMR _ Te le co mu ni ca ções Ltda. Para ex plo rar 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 Itaí, 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 342, de 19 de mar ço de
2002, que ou tor ga per mis são para a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 223,
§ 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são de
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, qe 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, 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 nal 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 183, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
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vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o ad.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de os
re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com pe tên-
cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con gres so
Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223 da Cons ti tu i-
ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to não con tra ria pre -
ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a
ob je tar no to can te à sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 183, de 2003, não evi den-
ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven-

do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li-
da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela apro va ção do ato que ou tor ga per mis são à
KMR _ Te le co mu ni ca ções Ltda., para exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da
na ci da de de Itaí, 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, 8 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Eu rí pe des Ca mar go,
Re la tor – Fá ti ma Cle i de – Du ci o mar Cos ta – Ael ton
Fre i tas – Íris de Ara ú jo – Val dir Ra upp – Ger son
Ca ma ta – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon -
se ca – Edi son Lo bão – Jo nas Pi nhe i ro – João Ri -
be i ro – Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis são,
an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 942, 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 195, de
2003 (nº 2.300/2002, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per-
mis são à Fun da ção Ste nio Con gro para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Três 
La go as, Esta do de Mato Gros so do Sul.

Relator: Se na dor Jonas Pinheiro

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 195,
de 2003 (nº 2.300, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº 489, de 26 de mar ço de 2002, que ou tor ga per mis-
são à FUNDAÇÃO STÊNIO CONGRO para exe cu tar
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de
de Três La go as, Esta do de Mato Gros so do Sul. O ato
foi sub me ti do à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal
por meio de men sa gem pre si den ci al, nos ter mos do
art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

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. Sob o as pec to de téc ni ca le-
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

III – Voto
Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção

que acom pa nha o PDS nº 195, de 2003, não evi den ci ou
vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do re pa-
ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci-
da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela apro va ção
do ato que ou tor ga per mis são à Fun da ção Stê nio Con -
gro para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Três La go as, Esta do
de Mato Gros so do Sul, com fins ex clu si va men te edu -
ca ti vos, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori -
gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

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

CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. 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 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 943, 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 217, de

2003 (nº 1.745/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Rá dio Ci da dã Ltda. para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Li nha-
res, Esta do do Espí ri to San to.

Re la tor: Se na dor Ger son Ca ma ta

I – Re la tó rio
Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi na ti-

va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo (PDS) nº 217, de
2003 (nº 1.745, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio Ci -
da dã 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 Li nha res,
Esta do do Espí ri to San to.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 434, de 7 de agos to de
2001, que ou tor ga per mis são para a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 223,
§ 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da 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 (RJSF), no seu art. 102, IV, cum pre à
Co mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si-
ções que ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di-
o di fu são, te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces-
são, per mis são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o-
di fu são so no ra e de sons e ima gens, de ven do pro-
nun ci ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri-
di ci da de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos do
Po der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con ces são,
per mis são ou au to ri za ção para que se exe cu tem ser vi-
ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ori en ta-se, nes -
ta Casa do Le gis la ti vo, pe las for ma li da des e pe los cri té ri-
os es ta be le ci dos na Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na-
do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na os ele men tos a 
se rem in for ma dos pela en ti da de pre ten den te e pelo Mi -
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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 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 217, de 2003 não evi den ci-

ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na le-
gis la ção vi gen te, e não ha ven do re pa ros quan to
aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela APROVAÇAO
do ato que ou tor ga per mis são à Rá dio Ci da dã
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 Li nha res,
Esta do do Espí ri to San to, na for ma do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu-
ta dos.

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

CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

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

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

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

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;
....................................................................................

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 944, 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 222, de
2003 (nº 1.738/2002, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -

mis são à RB – Rá dio e Te le vi são Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Eco po ran ga, Esta do do Espí ri to San to.

Re la tor: Se na dor Ger son Ca ma ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi na ti-
va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo (PDS) nº 222, de
2003 (nº 1.783, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à RB – Rá dio
e Te le vi são Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Eco po ran ga, Esta do do Espí ri to San to.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 437, de 7 de agos to de
2001, que ou tor ga per mis são para a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 223,
§ 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di-
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral (RISF), no seu art. 102, IV, cum pre à
Co mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si-
ções que ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di-
o di fu são, te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces-
são, per mis são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o-
di fu são so no ra e de sons e ima gens, de ven do pro-
nun ci ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri-
di ci da de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos do
Po der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con ces-
são, per mis são ou au to ri za ção para que se exe cu tem
ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
nos ter mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ori en-
ta-se, nes ta Casa do Le gis la ti vo, pe las for ma li da des e 
pe los cri té ri os es ta be le ci dos na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci-
o na os ele men tos a se rem in for ma dos pela en ti da de
pre ten den te e pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções que
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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
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 222, de 2003, não

evi den ci ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci-
das na le gis la ção vi gen te, e não ha ven do re pa ros
quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di-
ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela apro -
va ção do ato que ou tor ga per mis são à RB – Rá dio e 
Te le vi são Ltda., para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Eco po ran ga, Esta do do Espí ri to San to, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

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

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
 FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis são,
an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

PARECER Nº 945, 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 239, de
2003 (nº 2.358/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Edu ca ti va Pa dre
Eze qui el Ra mim para exe cu tar ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo-
du la da na ci da de de Ro lim de Mou ra,
Esta do de Ron dô nia.

Re la tor: Se na dor Val dir Ra upp

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 239,
de 2003 (nº 2.358, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº 743, de 6 de de zem bro de 2001, que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Edu ca ti va Pa dre Eze qui el Ra mim
para exe cu tar pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti-
vos, na ci da de de Ro lim de Mou ra, Esta do de Ron dô-
nia. O ato foi sub me ti do à apre ci a ção do Con gres so
Na ci o nal por meio de men sa gem pre si den ci al, nos
ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são de
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa vo rá vel de
seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di-
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Cum pre à Co mis são de Edu ca ção, con for me o
art. 102, IV, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
opi nar acer ca de pro po si ções que ver sem so bre co -
mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são, te le vi são, ou tor-
ga e re no va ção de con ces são, per mis são e au to ri za-
ção para ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e
ima gens, in cum bin do-lhe pro nun ci ar-se tam bém so-
bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis-
la ti va des sas pro po si ções.

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-Lei nº 236, de 28
de fe ve re i ro de 1967, que com ple men tou e mo di fi cou
a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti tu iu
o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.

O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, dis põe no seu art.
16, § 10, que as ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se -
rão de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre -
si den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, res pec ti va men te, e se rão for ma li za-
das por meio de con vê nio. O RSR es ta be le ce ain da,
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no seu art. 13, §§ 1º e 2º, que a ou tor ga para ex plo ra-
ção de ser vi ço não de pen de de edi tal.

Não se apli cam à ra di o di fu são edu ca ti va as exi -
gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de
1992, que dis põe so bre for ma li da des e cri té ri os para
a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no va ção de
con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra e de sons e ima gens.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
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. Sob o as pec to de téc ni ca le-
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta

con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 239, de 2003, não evi den ci ou
vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do re pa-
ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci-
da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela apro va ção
do ato que ou tor ga per mis são à Fun da ção Edu ca ti va
Pa dre Eze qui el Ra mim para exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Ro lim de Mou ra, Esta do de Ron dô nia, com fins ex clu si-
va men te edu ca ti vos, na for ma do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

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

CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções Do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPITULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

....................................................................................
Art 14. Somen te po de rão exe cu tar ser vi ço de te -

le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca-
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
do ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108, DE 24 
DE DEZEMBRO DE 1996.

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro
de 1963, e mo di fi ca do por dis po si ções
pos te ri o res.

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

DECRETO Nº 52.795, DE 31 
DE OUTUBRO DE 1963.

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

....................................................................................
Art. 13. O edi tal será ela bo ra do pelo Mi nis té rio

das Co mu ni ca ções, ob ser va dos, den tre ou tros, os se -
guin tes ele men tos e re qui si tos ne ces sá ri os à for mu la-
ção das pro pos tas para a exe cu ção do ser vi ço:(Re da-
cão dada oelo De cre to n0 2.108, de 24.12.1996)
....................................................................................

§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou tor ga para
exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com fins ex clu si-
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va men te edu ca ti vos.(Re da cão dada Delo De cre to n0
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. 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 cão dada pelo De cre to
nº 2.108. de 24.12.1996)
....................................................................................

10. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si-
den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za-
das por meio de con vê nio a ser fir ma do no pra zo de
ses sen ta dias.(Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108.
de 24.12.1996)
....................................................................................

PARECER Nº 946, 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 242, de
2003 (nº 1.708/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Nas sau – Edi to ra, Rá dio e
Te le vi sao Ltda, para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da-
de de Vi tó ria, Esta do do Espí ri to San to.

Re la tor:Se na dor Ger son Ca ma ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi na ti-
va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 242, de 2003
(nº 1.708, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va con ces são ou tor ga da à Nas -
sau – Edi to ra, Rá dio e Te le vi são Ltda., para ex plo rar o 
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de
de Vi tó ria, Esta do do Espí ri to San to.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te do De cre to de 7 de ou tu bro de 1997,
que re no va con ces são para a ex plo ra ção de ca nal de
ra di o di fu são de sons e ima gens, nos ter mos do art.
223, § 32, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-

ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos do
Po der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con ces-
são, per mis são ou au to ri za ção para que se exe cu tem
ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
nos ter mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ori en-
ta-se, nes ta Casa do Le gis la ti vo, pe las for ma li da des e 
pe los cri té ri os es ta be le ci dos na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci-
o na os ele men tos a se rem in for ma dos pela en ti da de
pre ten den te e pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções que
de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se da Co -
mis são de Edu ca ção.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do
Con gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to
le gis la ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre -
ce i tua o art. 213, II, do Re gi men to Inter no do Se na-
do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
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 242, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na le gis-
la ção vi gen te, e não ha ven do re pa ros quan to aos as -
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pec tos de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e de téc ni-
ca le gis la ti va, opi na mos pela apro va ção do ato que
re no va con ces são ou tor ga da à Nas sau – Edi to ra, Rá -
dio e Te le vi são Ltda., para exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são de sons e ima gens na ci da de de Vi tó ria, Esta -
do do Espí ri to San to, na for ma do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

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

CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va-
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi-
são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para
o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima-
gens, ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de
dos sis te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men-
to da men sa gem.

§ 2º A não-re no va ção da con ces são ou per-
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri-
o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 947, 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 127, de
2003 (nº 2.137/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção dos Ami gos de Cabo Ver de a 
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Cabo Ver de, Esta do de 
Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Ael ton Fre i tas

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para apre ci a ção ter-
mi na ti va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 127, de 
2003 (nº 2.137, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
dos Ami gos de Cabo Ver de a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cabo Ver de,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

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 83, de 29 de ja -
ne i ro de 2002, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal
de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi-
na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção
e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi
con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em
boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co-
mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções
que ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di-
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fu são, te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são,
per mis são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu-
são so no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci-
ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da-
de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções. Ain da,
de acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta Casa,
cabe a esta Co mis são de ci são ter mi na ti va so bre a
ma té ria.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins -
ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo 
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e
pela le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der
Exe cu ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la-
men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va-
do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de
1963, e al te ra ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es-
pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, 
re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho
de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou -
tor ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções
de ser vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis-
são de Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção
nº 39, de 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 127, 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 127, de 2003, não
evi den ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e
não ha ven do re pa ros quan to aos as pec tos de
cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis-
la ti va, opi na mos pela apro va ção do ato que au to-
ri za a Asso ci a ção dos Ami gos de Cabo Ver de a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Cabo Ver de, Esta do de Mi nas Ge ra is,
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 gum te
emen da de re da ção:

EMENDA Nº 01 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 127, 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 83, de 29 de ja ne i ro de 2002, que au -
to ri za a Asso ci a ção dos Ami gos de Cabo Ver de a
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, na ci da de de Cabo Ver de, Esta do de Mi nas
Gera is.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 127, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção dos Ami gos de Cabo Ver de a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Cabo Ver de, Esta do de Mi-
nas Ge 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 83, de 29 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção dos Ami gos de Cabo Ver de a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de
Cabo Ver de, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Ael ton Fa ri as, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:

....................................................................................
XII –  apre ci ar os atos de con ces são e re no va-

ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º  A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da cão dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-02)

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo
de ou tor ga.

Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º. ...............................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez

anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.” (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 948, 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 186, de
2003 (nº 1.970/02, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), que apro va o ato que ou tor ga per-
mis são ao Sis te ma Agres te de Co mu ni-
ca ção Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da na ci da de de Ca ru a ru, Esta do de
Per nam bu co.

Re la tor: Se na dor José Jor ge

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para apre ci a ção com
ca rá ter ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
nº 186, de 2003 (nº 1.970, de 2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per mis são
ao Sis te ma Agres te de Co mu ni ca ção Ltda., para ex -
plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, na ci da de de Ca ru a ru, Esta do de Per nam-
bu co.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 637, de 24 de ou tu bro
de 2001, que ou tor ga per mis são para a ex plo ra ção de

ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 223,
§ 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, 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 186, 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
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não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 186, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so-
lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, e não ha-
ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na-
li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela apro va ção do ato que ou tor ga per mis são ao Sis -

te ma Agres te 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 Ca ru a ru, 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, 8 de ju lho de 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te – José Jor ge, Re la tor – Fá ti-
ma Cle i de – Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas – Eu rí-
pe des Ca mar go – Íris de Ara ú jo – Val dir Ra upp –
Ger son Ca ma ta – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio
da Fon se ca – Edi son Lo bão – Jo nas Pi nhe i ro – João 
Ri be i ro – Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII –  apre ci ar os atos de con ces são e re no va-
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple me ri ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis são,
an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são ju di ci al.

§ 5º  O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 949, 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 197, de
2003 (nº 2.506/02, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), que apro va o ato que ou tor ga con-
ces são à Fun da ção Vingt Ro sa do para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons 
e ima gens na ci da de de Mos so ró, Esta do
do Rio Gran de do Nor te.

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

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para apre ci a ção ter mi-
na ti va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 197, de
2003 (nº 2.506, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
des ti na do a apro var o ato cons tan te do De cre to de 5
de agos to de 2002, que ou tor ga per mis são à Fun da-
ção Vingt Ro sa do para exe cu tar, pelo pra zo de quin ze
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de e 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 Mos so ró, Esta do do Rio
Gran de do Nor te. O ato foi sub me ti do à apre ci a ção do 
Con gres so Na ci o nal por meio de men sa gem pre si-
den ci al, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são de
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa vo rá vel de
seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di-
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se
Cum pre à Co mis são de Edu ca ção, con for me o

art. 102, IV, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
opi nar acer ca de pro po si ções que ver sem so bre co -
mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são, te le vi são, ou tor-
ga e re no va ção de con ces são, per mis são e au to ri za-
ção para ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e
ima gens, in cum bin do-lhe pro nun ci ar-se tam bém so-
bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis-
la ti va des sas pro po si ções. Ain da, de acor do com a
de ci são do Ple ná rio des ta Casa, cabe a esta Co mis-
são de ci são ter mi na ti va so bre a ma té ria.

De vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca na is de ra di o-
di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex plo ra ção da
União, Esta dos e Mu ni cí pi os, uni ver si da des e fun da-
ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da de edu ca ti va,
de acor do com o art. 14 do De cre to nº 236, de 28 de
fe ve re i ro de 1967, que com ple men tou e mo di fi cou a
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti tu iu o
Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.

O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, dis põe no seu art.
16, § 10, que as ou tor gas a es ta dos e mu ni cí pi os se -
rão de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre -
si den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, res pec ti va men te, e se rão for ma li za-
das por meio de con vê nio. O RSR es ta be le ce ain da,
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no seu art. 13, § § 1º e 2º, que a ou tor ga para ex plo ra-
ção de ser vi ço não de pen de de edi tal.

Não se apli cam à ra di o di fu são edu ca ti va as exi -
gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de
1992, que dis põe so bre for ma li da des e cri té ri os para
a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no va ção de
con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra e de sons e ima gens.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
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. Sob o as pec to de téc ni ca le-
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta

con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 197, 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 çâo do ato que ou tor ga per mis são à Fun da ção
Vingt Ro sa do, para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens na ci da de de Mos so ró, Esta do do
Rio Gran de do Nor te, com fins ex clu si va men te edu ca-
ti vos, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi-
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Ga ri bal di Alves Fi lho,
Re la tor – Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas – Hé lio
Cos ta – Íris de Ara ú jo – Val dir Ra upp – Ger son Ca -
ma ta – Ju vên cio da Fon se ca – Luiz Otá vio – Edi -
son Lo bão – Jo nas Pi nhe i ro – Mar co Ma ci el – João 
Ri be i ro – Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. Ë da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII –  apre ci ar os atos de con ces são e re no va-
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não-re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis são,
an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 26 
DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

....................................................................................
Art 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de te -

le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca ti-
va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to do
ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108, DE 24 
DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro
de 1963, e mo di fi ca do por dis po si ções
pos te ri o res.

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

DECRETO Nº 52.795, DE 31 
DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

....................................................................................
Art. 13. O edi tal será ela bo ra do pelo Mi nis té rio

das Co mu ni ca ções, ob ser va dos, den tre ou tros, os se -
guin tes ele men tos e re qui si tos ne ces sá ri os à for mu la-
ção das pro pos tas para a exe cu ção do ser vi ço: (Re -
da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

§ 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)
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§ 2º A do cu men ta ção re fe ren te aos in te res sa-
dos na exe cu ção do ser vi ço men ci o na do no pa rá gra-
fo an te ri or será, no que cou ber, a mes ma pre vis ta no
art. 15 des te De cre to, acres ci das das exi gên ci as
cons tan tes de nor mas es pe cí fi cas. (Re da ção dada
pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

Art. 16. As pro pos tas se rão exa mi na das e jul ga-
das em con for mi da de com os que si tos e cri té ri os es -
ta be le ci dos nes te ar ti go. (Re da ção dada pelo De cre to
nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

10. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si-
den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za-
das por meio de con vê nio a ser fir ma do no pra zo de
ses sen ta dias. (Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108,
de 24-12-1996)
....................................................................................

PARECER Nº 950, 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 213, de
2003 (nº 2.301/2002, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per-
mis são à Fun da ção Cal me rin da Lan zi lot ti
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Bra sí lia (Ce i lân dia), Dis tri to Fe de ral.

Re la tor: Se na dor Val dir Ra upp

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para apre ci a ção ter mi-
na ti va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 213, de
2003 (nº 2.301, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Fun da ção
Cal me rin da Lan zil lot ti para exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de 
Bra sí lia (Ce i lân dia), Dis tri to Fe de ral.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal,
nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223,
§ 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato cons tan te
da Por ta ria nº 495, de 26 de mar ço de 2002, que ou -
tor ga per mis são à Fun da ção Cal me rin da Lan zil lot ti
para exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, com fins edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de 
Bra sí lia (Ce i lân dia), Dis tri to Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, in cum bin do-lhe tam bém
pro nun ci ar-se so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da-
de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

De vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca na is de ra di o-
di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex plo ra ção da
União, Esta dos e Mu ni cí pi os, uni ver si da des e fun da-
ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da de edu ca ti va,
con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to-Lei nº 236, de 
28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men tou e mo di fi-
cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.

O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, dis põe no seu art.
16, § 1º, que as ou tor gas a es ta dos e mu ni cí pi os se -
rão de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre -
si den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, res pec ti va men te, e se rão for ma li za-
das por meio de con vê nio.

O RSR es ta be le ce ain da, no seu art. 13, §§ 1º e
2º, que a ou tor ga para ex plo ra ção de ser vi ço não de -
pen de de edi tal.

Não se apli cam à ra di o di fu são edu ca ti va as exi -
gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de
1992, que dis põe so bre for ma li da des e cri té ri os para
a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no va ção de
con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra e de sons e ima gens.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
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-
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tu ci o na li da de ma te ri al. Sob o as pec to de téc ni ca le-
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 213, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que ou tor ga per mis são à Fun da ção

Cal me rin da Lan zil lot ti, para exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de 
Bra sí lia (Ce i lân dia), Dis tri to Fe de ral, 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, 8 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Val dir Ra upp, Re la tor – Fá ti ma
Cle i de – Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas – Eu rí-
pe des Ca mar go – Íris de Ara ú jo – Ger son Ca ma ta
– Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca –
Edi son Lo bão – Jo nas Pi nhe i ro – João Ri be i ro –
Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não-re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º  O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 26 
DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

....................................................................................
Art 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de te -

le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca ti-
va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to do
ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.

 DECRETO Nº 2.108, DE 24 
DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro
de 1963, e mo di fi ca do por dis po si ções
pos te ri o res.

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

DECRETO Nº 52.795, DE 31 
DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

....................................................................................
Art. 13. O edi tal será ela bo ra do pelo Mi nis té rio

das Co mu ni ca ções, ob ser va dos, den tre ou tros, os se -
guin tes ele men tos e re qui si tos ne ces sá ri os à for mu la-
ção das pro pos tas para a exe cu ção do ser vi ço: (Re -
da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

§ 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-
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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 cão dada pelo De cre to
nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

10. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si-
den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za-
das por meio de con vê nio a ser fir ma do no pra zo de
ses sen ta dias. (Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108,
de 24-12-1996)
....................................................................................

PARECER Nº 951, 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 214, de
2003 (nº 2.405/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Edu ca ci o nal e
Cul tu ral De Co lo ra do para exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na 
ci da de de Co lo ra do, Esta do do Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Alva ro Dias
Re la to ra “ad hoc”: Se na do ra Íris de Ara ú jo

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 214, de
2003 (nº 2.405, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
des ti na do a apro var o ato cons tan te do De cre to de 11
de ju nho de 2002, que ou tor ga con ces são à Fun da ção
Edu ca ci o nal e Cul tu ral de Co lo ra do Para exe cu tar, 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 Co bra do, Esta do
do Pa ra ná. O ato foi sub me ti do à apre ci a ção do Con-
gres so Na ci o nal por meio de men sa gem pre si den ci al,
nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, §
3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -

vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se
Cum pre à Co mis são de Edu ca ção, con for me o

art. 102, IV, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
opi nar acer ca de pro po si ções que ver sem so bre co -
mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são, te le vi são, ou tor-
ga e re no va ção de con ces são, per mis são e au to ri za-
ção para ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e
ima gens, in cum bin do-lhe pro nun ci ar-se tam bém so-
bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis-
la ti va des sas pro po si ções.

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-Lei nº 236, de 28
de fe ve re i ro de 1967, que com ple men tou e mo di fi cou
a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti tu iu
o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.

O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, dis põe, no seu
art. 16, § 10, que as ou tor gas a es ta dos e mu ni cí pi os
se rão de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo
Pre si den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, res pec ti va men te, e se rão for ma-
li za das por meio de con vê nio. O RSR es ta be le ce ain -
da, no seu art. 13, §§ 1º e 2º, que a ou tor ga para ex -
plo ra ção des se ser vi ço não de pen de de edi tal.

Não se apli cam à ra di o di fu são edu ca ti va as exi -
gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de
1992, que dis põe so bre for ma li da des e cri té ri os para
a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no va ção de
con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra e de sons e ima gens.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Sob o as pec to de téc ni ca le-
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.
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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 214, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela apro-
va ção do ato que ou tor ga con ces são à Fun da ção Edu -
ca ci o nal e Cul tu ral de Co lo ra do para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de Co lo-
ra do, Esta do do Pa ra ná, com fins ex clu si va men te edu -

ca ti vos, na for ma do pro je to de de cre to le gis la ti vo ori -
gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Íris de Ara ú jo, Re la tor (Ad hoc) –
Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta – Val dir Ra upp – Ger -
son Ca ma ta – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio da
Fon se ca – Luiz Otá vio – De mós te nes Tor res – Jo -
nas Pi nhe i ro – Mar co Ma ci el – João Ri be i ro – Le o-
nel Pa van – Re gi nal do Du ar te.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

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 Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º - O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º - A não-re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º - O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º - O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º - o pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
........................................ ............................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

........................................ ............................................
Art 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de te -

le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca-
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
do ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções.
........................................ ............................................

DECRETO Nº 2.108,
 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro
de 1963, e mo di fi ca do por dis po si ções
pos te ri o res.

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

........................................ ............................................
Art. 13. O edi tal será ela bo ra do pelo Mi nis té rio

das Co mu ni ca ções, ob ser va dos, den tre ou tros, os se -
guin tes ele men tos e re qui si tos ne ces sá ri os à for mu la-
ção das pro pos tas para a exe cu ção do ser vi ço. (Re -
da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24.12.1996)
........................................ ............................................
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§ 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 Esta dos e Mu ni cí pi os se rão
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si-
den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za-
das por meio de con vê nio a ser fir ma do no pra zo de
ses sen ta dias. (Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108,
de 24.12.1996)
....................................................................................

PARECER Nº 952, DE 2003

Da Comissão de Educação, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo  nº  216, de 
2003  (nº 2.383/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul-
tu ral Ama zô nia Viva para exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Be lém, Esta do do 
Pará.

Re la tor: Se na dor Du ci o mar Cos ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 216,
de 2003 (nº 2.383, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº 415, de 20 de mar ço de 2002, que ou tor ga per mis-
são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Ama zô nia Viva
para exe cu tar pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti-
vos, na ci da de de Be lém, Esta do do Pará. O ato foi
sub me ti do à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal por
meio de men sa gem pre si den ci al, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-

ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Cum pre à Co mis são de Edu ca ção, con for me o
art. 102, IV, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
opi nar acer ca de pro po si ções que ver sem so bre co -
mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são, te le vi são, ou tor-
ga e re no va ção de con ces são, per mis são e au to ri za-
ção para ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e
ima gens, in cum bin do-lhe pro nun ci ar-se tam bém so-
bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis-
la ti va des sas pro po si ções.

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-Lei nº 236, de 28
de fe ve re i ro de 1967, que com ple men tou e mo di fi cou
a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti tu iu
o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.

O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, dis põe no seu art.
16, § 1º, que as ou tor gas a 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, res pec ti va men te, e se rão for ma li za-
das por meio de con vê nio. O RSR es ta be le ce ain da,
no seu art. 13, §§ 1º e 2º, que a ou tor ga para ex plo ra-
ção de ser vi ço não de pen de de edi tal.

Não se apli cam à ra di o di fu são edu ca ti va as exi -
gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de
1992, que dis põe so bre for ma li da des e cri té ri os para
a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no va ção de
con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra e de sons e ima gens.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
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
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não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Sob o as pec to de téc ni ca le-
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 216, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela

apro va ção do ato que ou tor ga per mis são à Fun da ção
Edu ca ti va e Cul tu ral Ama zô nia Viva, para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la-
da na ci da de de Be lém, Esta do do Pará, com fins ex -
clu si va men te edu ca ti vos, na for ma do Pro je to de De-
cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

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

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII - apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men tan da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
 DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

....................................................................................
Art 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de te -

le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca-
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
do ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108,
 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro
de 1963, e mo di fi ca do por dis po si ções
pos te ri o res.

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

DECRETO Nº 52.795,
 DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

....................................................................................
Art. 13. O edi tal será ela bo ra do pelo Mi nis té rio

das Co mu ni ca ções, ob ser va dos, den tre ou tros, os se -
guin tes ele men tos e re qui si tos ne ces sá ri os à for mu la-
ção das pro pos tas para a exe cu ção do ser vi ço: (Re -
da cão dada relo De cre to nº 2.108, de 24-12-96)
....................................................................................

§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou tor ga para
exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com fins ex clu si-
va men te edu ca ti vos. (Re da ção dada Delo De cre to nº
2.108, de 24-12-96)
....................................................................................
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§ 2º A do cu men ta ção re fe ren te aos in te res sa-
dos na exe cu ção do ser vi ço men ci o na do no pa rá gra-
fo an te ri or será, no que cou ber, a mes ma pre vis ta no
art. 15 des te De cre to, acres ci das das exi gên ci as
cons tan tes de nor mas es pe cí fi cas. (Re da ção dada
pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-96)
....................................................................................

Art. 16. As pro pos tas se rão exa mi na das e jul ga-
das em con for mi da de com os que si tos e cri té ri os es -
ta be le ci dos nes te ar ti go. (Re da câo dada pelo De cre to
nº 2.108, de 24-12-96)
....................................................................................

10. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si-
den te da Re pü 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 24-12-96)
....................................................................................

PARECER Nº 953, 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 253, de
2003 (nº 2.403/02, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), que apro va o ato que ou tor ga per-
mis são à Fun da ção de Ra di o di fu são
Edu ca ti va Nos sa Se nho ra Mi la gro sa para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Ma ra ca naú, Esta do do Ce a rá.

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, § 32, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
ato cons tan te da Por ta ria nº 493, de 26 de mar ço de
2002, que ou tor ga per mis são à Fun da ção de Ra di o di-
fu são Edu ca ti va Nos sa Se nho ra Mi la gro sa para exe -
cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci -
da de de Ma ra ca naú, Esta do do Ce a rá.

A do cu men ta ção ane xa à men sa gem pre si den-
ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los ór -
gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, cons -
ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em con for-
mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são de 
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá vel
de seu re la tor, e apro va ção da que le ór gão co le gi a do.
Já na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da-

ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co,
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de ou tor ga pelo Po der Exe cu ti vo
para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são edu ca ti va
obe de ce a exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va das
nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex plo-
ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, dis põe no seu art.
13, §§ 1º e 2º, que a ou tor ga para ex plo ra ção des se
tipo de ser vi ço não de pen de de edi tal. Tam pou co se
apli cam à ra di o di fu são edu ca ti va as exi gên ci as da
Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de 1992, que
dis põe so bre for ma li da des e cri té ri os para a apre ci a-
ção dos atos de ou tor ga e re no va ção de con ces são e
per mis são para o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de
sons e ima gens.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca -
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex -
plo ra ção da União, Esta dos e Mu ni cí pi os, uni ver si da-
des e fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da-
de edu ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to
nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men-
tou e mo di fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de
1962, que ins ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni-
ca ções.

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções. Ain da, de
acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta Casa, cabe a 
esta Co mis são de ci são ter mi na ti va so bre a ma té ria.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral. Sob 
o as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o
pro je to está em per fe i ta con so nân cia com o dis pos to
na Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de
1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 253, 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 as atri bu i ções do Con -
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gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al.

III - Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 253, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que ou tor ga per mis são à Fun da-

ção de Ra di o di fu são Edu ca ti va Nos sa Se nho ra
Mi la gro sa, para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Ma ra ca-
naú, Esta do do Ce a rá, na for ma do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Re gi nal do Du ar te,
Re la tor – Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas – Hé lio
Cos ta – Íris de Ara ú jo – Val dir Ra upp – Ger son Ca -
ma ta – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se-
ca – Luiz Otá vio – Edi son Lo bão – Jo nas Pi nhe i ro
– Mar co Ma ci el – João Ri be i ro – Le o nel Pa van.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SE ÇÃO II
Das Atribuições Do Congresso Nacional

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con-
gres so Na ci o nal:
...................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va-
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
...................................................................................

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

...................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos
sis te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não-re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
...................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo
úni co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
e es ta be le ce nor mas para a con so li da-
ção dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
 DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

...................................................................................
Art 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

es ta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca-
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to do
ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Tele co mu ni ca ções.
...................................................................................

DECRETO Nº 2.108, 
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro
de 1963, e mo di fi ca do por dis po si ções
pos te ri o res.

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

DECRETO Nº 52.795,
 DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

...................................................................................
Art. 13. O edi tal será ela bo ra do pelo Mi nis té rio

das Co mu ni ca ções, ob ser va dos, den tre ou tros, os
se guin tes ele men tos e re qui si tos ne ces sá ri os à for -
mu la ção das pro pos tas para a exe cu ção do ser vi ço:
(Re da cão dada pelo De cre to nº 2.108, de
24.12.1996)
...................................................................................

§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou tor ga para
exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com fins ex clu si-
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va men te edu ca ti vos. (Re da cão 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. 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 cão dada Delo 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 cão dada pelo De cre to nº 2.108,
de 24.12.1996)

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

PARECER Nº 954, 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 308, de
2003 (nº 1.736/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Stu dio G Co mu ni ca ção e
Mar ke ting Ltda. para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo-
du la da na ci da de de Ja ra guá, Esta do de
Go iás.

Relator: Se na dor Demostenes Torres

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para apre ci a ção com
ca rá ter ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
nº 308, de 2003 (nº 1.736, de 2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Stu dio G Co mu ni ca ção e Mar ke ting Ltda. para ex -
plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, na ci da de de Ja ra guá, Esta do de Go iás.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 361, de 5 de ju lho de
2001, que ou tor ga per mis são para a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 223,
§ 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciôn 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, jun 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 308, 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 de 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.
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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 308, 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, jun di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, op na mos
pela apro va ção do ato que ou tor ga per mis são à Stu -
dio G Co mu ni ca ção e Mar ke ting Ltda., para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da, na ci da de de Ja ra guá, Esta do de Go iás, na for -

ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos.

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

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II

Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal
....................................................................................

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-
so Na ci o nal:
....................................................................................

XII - apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 955, 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 318, de
2003 (nº 2.406/2002, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per-
mis são à Rá dio Cruz de Mal ta Ltda. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Mogi das Cru zes, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Osmar Dias

I - Relatório

Che ga a esta Co mis são, para de ci são ter mi na ti-
va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo (PDS) nº 318,
de 2003 (nº 2.406, de 2002, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Rá dio Cruz de Mal ta 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 Mogi das Cru zes, 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 1.084, de 26 de
ju nho de 2002, que ou tor ga per mis são para a ex -
plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter -
mos do art. 223, § 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis-
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor-
má ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o
pa re cer fa vo rá vel de seu re la tor.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta-
ção que acom pa nha o PDS nº 318, 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 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 Rá dio
Cruz de Mal ta Ltda., para exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da-
de de Mogi das Cru zes, 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, 8 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Hé lio Cos ta, Pre si den te – Osmar Dias, Re la tor
– Fá ti ma Cle i de – Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i-
tas – Eu rí pe des Ca mar go – Íris de Ara ú jo – Val dir
Ra upp – Ger son Ca ma ta – Ga ri bal di Alves Fi lho – 
Ju vên cio da Fon se ca – Edi son Lo bão – Jo nas Pi -
nhe i ro – João Ri be i ro – Le o nel Pa van – Re gi nal do
Du ar te.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II

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

§ 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.
....................................................................................

PARECER Nº 956, 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 319, de
2003 (nº 869/2001, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), que apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Fun da ção Na gib Ha ic kel para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
na ci da de de São Luís, Esta do do Ma ra nhão.

Re la tor: Se na dor Edi son Lo bão

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 319,
de 2003 (nº 869, de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te do De cre to
de 2 de ju nho de 2000, que ou tor ga con ces são à Fun -
da ção Na gib Ha ic kel 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 São Luís, Esta do do
Ma ra nhão. O ato foi sub me ti do à apre ci a ção do Con -
gres so Na ci o nal por meio de men sa gem pre si den ci al,
nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223,
§ 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da 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

Cum pre à Co mis são de Edu ca ção, con for me o
art. 102, 1V, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral, opi nar acer ca de pro po si ções que ver sem so bre
co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são, te le vi são, ou-
tor ga e re no va ção de con ces são, per mis são e au to ri-
za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons 
e ima gens, in cum bin do-lhe pro nun ci ar-se tam bém
so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le -
gis la ti va des sas pro po si ções.

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-Lei nº 236, de 28
de fe ve re i ro de 1967, que com ple men tou e mo di fi cou
a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti tu iu
o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.

O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, dis põe no seu art.
16, § 1º, que as ou tor gas a 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, res pec ti va men te, e se rão for ma li za-
das por meio de con vê nio. O RSR es ta be le ce ain da,
no seu art. 13, §§ 1º e 2º, que a ou tor ga para ex plo ra-
ção de ser vi ço não de pen de de edi tal.

Não se apli cam à ra di o di fu são edu ca ti va as exi -
gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de
1992, que dis põe so bre for ma li da des e cri té ri os para
a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no va ção de
con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra e de sons e ima gens.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
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. 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.

20426 Sá ba do  26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju lho de 2003JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL248     



III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 319, 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
Na gib Ha ic kel para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens na ci da de de São Luís, Esta do do
Ma ra nhão, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na
for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Devo acres cen tar que co nhe ci e con vi vi por lon -
go tem po com o sa u do so Na gib Ha ic kel, que dá o

nome à Fun da ção, fi gu ra que exer ceu gran de in fluên-
cia na so ci e da de e na po lí ti ca ma ra nhen ses pelo seu
di na mis mo e qua li da des de em pre sá rio e de ho mem
pú bli co, o que ro bus te ce os ob je ti vos que na tu ral men-
te nor te a rão o pre ten di do ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens de São Luís.

Sala da Co mis são, 8 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Edi son Lo bão, Re la-
tor – Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos -
ta – Íris de Ara ú jo – Val dir Ra upp – Ger son Ca ma ta
– Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca –
Luiz Otá vio – Jo nas Pi nhe i ro – Mar co Ma ci el –
João Ri be i ro – Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SE ÇÃO II
Das Atribuições Do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII - apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Comunicaçao Social

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não-re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

....................................................................................
Art 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de te -

le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
e) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca-
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
do ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108, 
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro
de 1963, e mo di fi ca do por dis po si ções
Pos te ri o res.

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

....................................................................................
Art. 13. O edi tal será ela bo ra do pelo Mi nis té rio

das Co mu ni ca ções, ob ser va dos, den tre ou tros, os se -
guin tes ele men tos e re qui si tos ne ces sá ri os à for mu la-
ção das pro pos tas para a exe cu ção do ser vi ço:(Re da-
cão dada pelo De cre to nº 2.108. de 24-12-1996)

§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou tor ga para
exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com fins ex clu si-
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va men te edu ca ti vos.(Re da cão dada Delo De cre to n0
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
Delo 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 cão dada pelo De cre to
n0 2.108. de 24-12-1996)

10. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si-
den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za-
das por meio de con vê nio a ser fir ma do no pra zo de
ses sen ta dias.(Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108.
de 24-12-1996)
....................................................................................

PARECER Nº 957, DE 2003

Da Comissão de Educação, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº2.326, de 
2003 (nº2.277/2002,na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Rá dio Mi raí FM Sté reo Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de
de Mi raí Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Ael ton José De Fre i tas

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para apre ci a ção com
ca rá ter ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
nº 326, de 2003 (nº 2.277, de 2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Rá dio Mi raí EM Sté reo 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 Mi raí, 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 324, de 19 de maio de
2002, que ou tor ga per mis são para a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 223,
§ 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-

ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos do
Po der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con ces-
são, per mis são ou au to ri za ção para que se exe cu tem
ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
nos ter mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ori en-
ta-se, nes ta Casa do Le gis la ti vo, pe las for ma li da des e 
pe los cri té ri os es ta be le ci dos na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci-
o na os ele men tos a se rem in for ma dos pela en ti da de
pre ten den te e pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções que
de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se da Co -
mis são de Edu ca ção.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 326, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al.
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III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 326, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so-
lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, e não ha -
ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na-
li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela apro va ção do ato que ou tor ga per mis são à Rá -
dio Mi raí FM Sté reo 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 Mi raí, 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, 8 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Ael ton Fre i tas, Re la-
tor – Fá ti ma Cle i de – Du ci o mar Cos ta – Eu rí pe des
Ca mar go – Íris de Ara ú jo – Val dir Ra upp – Ger son
Ca ma ta – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon -
se ca – Edi son Lo bão – Jo nas Pi nhe i ro – João Ri -
be i ro – Le o nel Pa van – Re gi nal do Du ar te.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

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, ofí ci os do Sr. Pre si den te da Co mis são de Edu -
ca ção que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer -
cí cio, Se na dor Au gus to Bo te lho.

São li dos os se guin tes:

Of. nº CE/041/2003.

Bra sí lia, 26 de ju nho 2003

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

são apro vou, em ca rá ter ter mi na ti vo, em re u nião re a li-
za da no dia de hoje, os Pro je tos de De cre tos Le gis la-
ti vos de nºs: 528, 594, 678, 697, 729 de 2002 e 088,
145, 215, 246, 247, 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

Of. nº CE/042/2003.

Bra sí lia, 8 de ju lho 2003

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

são apro vou, em ca rá ter ter mi na ti vo, em re u nião re a li-
za da no dia de hoje, os Pro je tos de De cre tos Le gis la-
ti vos de nºs 055 de 2000; 009 de 2001; 595, 655, 666,
673, 692, 701, 709, 742, 749, 756, 759, 769, de 2002
e 014, 016, 020, 023, 027, 039, 040, 050, 051, 052,
059, 061, 063, 066, 071, 078, 080, 084, 095, 099, 105, 
107, 109, 111, 114, 117, 121, 125, 128, 130, 139, 146, 
154, 161, 182, 183, 195, 217, 222, 239 e 242 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

Of. nº CE/043/2003.

Bra sí lia, 8 de ju lho 2003

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

são apro vou, em ca rá ter ter mi na ti vo, em re u nião re a li-
za da no dia de hoje, os Pro je tos de De cre tos Le gis la-
ti vos de nºs 112, 127, 186, 197, 213, 214, 216, 253,
308, 318, 319 e 326 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) – Com re fe-
rên cia aos Ofí ci os que aca bam de ser li dos, a Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que fica aber to o pra zo
de cin co dias úte is para in ter po si ção de re cur sos, por
um dé ci mo da com po si ção da Casa, para que os Pro -
je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 528, 594, 678, 697 e
729, de 2002; e 88, 145, 246 e 247, de 2003; os Pro je-
tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 55, de 2000; 9, de 2001; 
595, 655, 666, 673, 692, 701, 709, 742, 749, 756, 759
e 769, de 2002; 14, 16, 20, 23, 39, 40, 50, 51, 52, 61,
63, 66, 71, 78, 80, 84, 95, 99, 105, 107, 109, 111, 114,
117, 125, 128, 130, 146, 154, 161, 182, 183, 195, 217, 
222, 239 e 242, de 2003; e os Pro je tos de De cre to Le -
gis la ti vo nºs 127, 186, 197, 213, 214, 216, 253, 308,
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318, 319 e 326, de 2003, se jam apre ci a dos pelo Ple -
ná rio, nos ter mos do art. 91, § 3º, do Re gi men to Inter -
no, com bi na do com o Pa re cer nº 34, de 2003, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, apro va-
do pelo Ple ná rio em 25 de mar ço de 2003.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Há ora do-
res ins cri tos.

Con vi do o Se na dor Au gus to Bo te lho a as su mir a 
Pre si dên cia dos tra ba lhos, já que este Pre si den te é o
pri me i ro ora dor ins cri to na ses são de hoje. (Pa u sa.)

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. Au gus to Bo te lho.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, uso a tri bu na nes -
ta ma nhã de sex ta-fe i ra para fa lar um pou co de um
tema que en ten do fun da men tal para o País e para o
Rio Gran de do Sul. Falo hoje so bre o car vão mi ne ral.

Sr. Pre si den te, o car vão mi ne ral é re co nhe ci do
como a se gun da fon te de ener gia pri má ria no mun do,
logo de po is do pe tró leo, e como a prin ci pal fon te pri -
má ria para a pro du ção de ener gia elé tri ca.

As re ser vas do car vão mi ne ral bra si le i ro so mam
hoje 32,4 bi lhões de to ne la das, quan ti da de equi va-
len te a 2,5 bi lhões de to ne la das de pe tró leo. Cons ti tu-
em a ma i or re ser va de com bus tí ve is fós se is do País,
sen do cer ca de 4,5 ve zes ma i or do que as re ser vas
atu al men te com pro va das de pe tró leo.

No Rio Gran de do Sul es tão mais de 89% das
re ser vas bra si le i ras de car vão, mas, in fe liz men te, por
fal ta de uma po lí ti ca con sis ten te de apro ve i ta men to
des se com bus tí vel, ain da im por ta mos 85% da ener -
gia con su mi da no Esta do.

É por isso, Sr. Pre si den te, que re to ma mos hoje
esse tema, com a in ten ção de unir to dos os se to res en -
vol vi dos no pro ces so to tal de apro ve i ta men to do car -
vão mi ne ral, com o ob je ti vo de ten tar che gar a uma so -
lu ção para uma enor me re gião do meu Esta do.

Além de Bagé, onde te mos a usi na de Can di o ta
– e lá es pe ra mos au men tar em mu i to o in ves ti men to
–, que ro fa lar tam bém so bre a cha ma da Re gião Car -
bo ní fe ra do Ba i xo Ja cuí. Essa re gião en vol ve os Mu ni-
cí pi os ga ú chos de Char que a das, Eldo ra do do Sul,
São Je rô ni mo, Arro io dos Ra tos, Bu tiá, Mi nas do
Leão, Pan ta no Gran de, Rio Par do, Ca cho e i ra do Sul e 
São Sepé, para não ci tar to dos os Mu ni cí pi os. O car -
vão mi ne ral ali ex plo ra do tem a sua gran de uti li za ção

como com bus tí vel para ter me le tri ci da de e, para usos
in dus tri a is, para a for ma ção de va por para cal de i ras,
na re du ção di re ta, por via só li da, em ba i xos for nos, na 
fa bri ca ção de ci men to.

Sr. Pre si den te, um apro ve i ta men to mais ra ci o-
nal des sas re ser vas do Ba i xo Ja cuí po de rá con tri bu ir
para a ele va ção da par ti ci pa ção do car vão mi ne ral no
de sen vol vi men to glo bal do meu Esta do. De fato, com
o in ves ti men to no car vão, o de sen vol vi men to no Rio
Gran de do Sul pode avan çar em mais de 50%. O car -
vão po de rá ge rar di vi sas, mais em pre gos, cir cu la ção
de ren da nos Mu ni cí pi os en vol vi dos e evi tar um dos
gran des pro ble mas que ocor rem hoje: a mi gra ção da
po pu la ção mi ne i ra para as pe ri fe ri as das gran des ci -
da des, prin ci pal men te para a ca pi tal, o que au men ta-
ria as fa ve las, o de sem pre go e a de si gual da de so ci al.

Portan to, di an te des se po ten ci al ener gé ti co, da
ca pa ci da de do car vão mi ne ral de ala van car o de sen-
vol vi men to do Rio Gran de do Sul, a dis cus são des se
tema, no meu en ten di men to, deve ter um lu gar des ta-
ca do na con jun tu ra na ci o nal.

A im plan ta ção de pro je tos nes sa re gião do Esta -
do, ob je ti van do à am pli a ção do mer ca do car bo ní fe ro
lo cal, in clu si ve o ex por ta dor, abre opor tu ni da des para 
a re a ti va ção do mer ca do de em pre go. Hoje, os da dos
são as sus ta do res. Ontem mes mo, ouvi o Se na dor
Mão San ta e V. Exª, Sr. Pre si den te, to ca rem nes se as -
sun to. Te mos que cres cer e pen sar que cada Esta do
deve de sen vol ver o seu po ten ci al eco nô mi co para ge -
rar em pre go em ní vel es ta du al, com uma re per cus são
po si ti va em ní vel na ci o nal.

Estu dos de sen vol vi dos pelo Sin di ca to dos Tra-
ba lha do res nas Indús tri as de Extra ção de Car vão do
Rio Gran de do Sul es ti mam que só a aber tu ra das
obras para a cons tru ção da usi na de Ja cuí I pos si bi li-
ta rá a cri a ção ime di a ta de 1,5 mil pos tos de tra ba lho
di re tos e ou tros 4,5 mil em pre gos in di re tos na pro du-
ção des se mi ne ral im por tan te, que é o car vão.

A im plan ta ção de usi nas ter mo e lé tri cas sig ni fi ca
dis po ni bi li zar ener gia elé tri ca para o de sen vol vi men-
to, uti li zan do-se com bus tí vel na ci o nal de ba i xo cus to,
que, por ser pro du zi do e in dus tri a li za do aqui, é imu ne
às va ri a ções cam bi a is que os com bus tí ve is im por ta-
dos apre sen tam.

No caso de obras na re gião car bo ní fe ra do Ba i-
xo Ja cuí, aten de rão a uma re gião pou co de sen vol vi da
e dis tan te ape nas 100 qui lô me tros de Por to Ale gre.
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É nes se sen ti do que tam bém apo i a mos a so li ci-
ta ção do Sin di ca to, para a ela bo ra ção de um es tu do
por par te do Mi nis té rio das Mi nas e Ener gia, para que
seja con so li da do um Con se lho Na ci o nal de De sen-
vol vi men to do Car vão. Esse Con se lho, com ges tão
de li be ra ti va tri par ti te e pa ri tá ria, com a par ti ci pa ção
do Sin di ca to dos Tra ba lha do res, do Sin di ca to das
Indús tri as de Extra ção de Car vão, do Mi nis té rio das
Mi nas e Ener gia e do De par ta men to Na ci o nal de Pro -
du ção Mi ne ral, de ve rá ter a mis são de re a li zar es tu-
dos e pes qui sas mi ne ra is para o me lhor apro ve i ta-
men to do car vão como com bus tí vel ge ra dor de ener -
gia e, por con se guin te, de em pre go.

Apo i a mos essa ini ci a ti va do Sin di ca to, na cer te-
za da ne ces si da de de uma ur gen te re vi são do mo de lo
ener gé ti co bra si le i ro, para que nele o car vão mi ne ral
seja de fi ni ti va men te in clu í do como uma das prin ci pa is
fon tes.

Ma ni fes ta ções re cen tes de S. Exª a Mi nis tra das
Mi nas e Ener gia, com pa nhe i ra Dil ma Rous seff, ga ú-
cha e pro fun da co nhe ce do ra da ques tão car bo ní fe ra
de nos so Esta do, apon tam para a de fe sa de uma
nova po lí ti ca de mé dio pra zo para a in clu são pro gres-
si va do car vão na ge ra ção de ener gia e, con se qüen-
te men te, de em pre go.

Cha ma mos, pois, a aten ção do Go ver no para
que o car vão mi ne ral te nha a sua uti li za ção in cen ti va-
da e as sim se vi a bi li zem no vas fon tes de ener gia, com 
a ge ra ção de mais tra ba lho, ren da e de sen vol vi men to
dos Mu ni cí pi os lo ca li za dos nas re giões car bo ní fe ras.

Sr. Pre si den te, era o que eu ti nha a di zer a res -
pe i to do apro ve i ta men to do car vão, que con si de ro de
suma im por tân cia, pois, além de ge rar ener gia, pode
ser um mul ti pli ca dor, di re to e in di re to, até de mi lhões
de no vos em pre gos.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Pa u lo
Paim, gos ta ria de par ti ci par do pro nun ci a men to de V. Exª.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Se na dor
Mão San ta, V. Exª, sem pre que so li ci ta um apar te, já
está com a pa la vra.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Ini ci al men te,
gos ta ria de sa u dar V. Exª, em nome dos 81 Se na do-
res da Re pú bli ca, pela sen si bi li da de que de mons tra
em re la ção ao tra ba lho. Como dis se Pa dre Antô nio Vi -
e i ra, “o exem plo ar ras ta”, e V. Exª dá o exem plo de tra -
ba lho, o que tem alta re per cus são. To mei co nhe ci-
men to de uma re cen te pes qui sa qua li ta ti va, Se na do-
ra Iris de Ara ú jo, so bre as ins ti tu i ções bra si le i ras.

Exis te a pes qui sa quan ti ta ti va, que é nu mé ri ca, e a
qua li ta ti va, em que se se le ci o nam 30 pes so as de
qua li da des e com pe tên ci as va ri a das para dis cu tir e
ma ni fes tar seus pen sa men tos, que são ana li sa dos
por ob ser va do res e es pe ci a lis tas. Por essa pes qui sa,
uma das ins ti tu i ções mais res pe i ta das e acre di ta das
no Bra sil, hoje, é o Se na do Fe de ral. Na po leão dis se
uma vez, quan do es ta va pre so, que o fran cês era mu i-
to tí mi do e até mes mo pre gui ço so e até para to mar
ba nho dava tra ba lho, mas, com um gran de co man-
dan te, va lia por cem. Qu e re mos tes te mu nhar aqui o
tra ba lho do nos so gran de co man dan te, o Pre si den te
José Sar ney, e o de V. Exª. V. Exª tem sido um ci re neu.
Esta mos no Se na do, hoje, tra ba lhan do e de ba ten do
os gran des pro ble mas na ci o na is. E V. Exª foi o gran de
ci re neu que o Pre si den te José Sar ney en con trou para 
ad mi nis trar esta Casa. Gos ta ria de di zer que o tema
do seu pro nun ci a men to é mu i to im por tan te e que de -
ve mos de ba tê-lo exa us ti va men te, para aju dá-lo nes -
sa luta pelo tra ba lho e pelo tra ba lha dor, não pelo tra -
ba lho es cra vo e ex plo ra dor. Daí a de cên cia e a vi são
de V. Exª. Di ria que te mos que ser oti mis tas. Nas ci du -
ran te a guer ra, e ha via um Pre si den te ame ri ca no,
Flank lin De la no Ro o se velt, que foi re e le i to qua tro ve -
zes, numa épo ca di fí cil, du ran te a re ces são, no
pós-guer ra. Ele di zia a seus com pa tri o tas: “Nor-
te-ame ri ca nos, pro cu rem tra ba lho, pro cu rem um em -
pre en di men to. Se ti ve rem di fi cul da des, per sis tam; se
não der cer to, bus quem ou tro. A sal va ção está no tra -
ba lho!”. Ele pro mo veu o new deal, va lo ri zan do, so-
bre tu do, o cam po. Di zia ele: “Se co lo car mos um pico
de luz em cada fa zen da, se hou ver uma pa ne la na co -
zi nha de cada fa zen de i ro, este país es ta rá sal vo”. E
ain da dis se: “As ci da des po de rão ter sido des tru í das,
mas elas res sus ci ta rão do cam po. Não va mos des tru-
ir o cam po, por que as ci da des pe re ce rão por fome”. E
man te ve o ho mem tra ba lhan do, va lo ri za do e pres ti gi-
a do. O nos so ho mem do cam po foge. To dos es ses
sem-ter ra me re cem ser ca no ni za dos. Eles sa í ram do
cam po, por que o Go ver no não lhes deu luz, água, as -
sis tên cia téc ni ca. O Go ver no não fez in ves ti men tos
para be ne fi ci ar o pe que no agri cul tor. E os que es tão
aí, Se na dor Pa u lo Paim, não são sem-ter ra, são
sem-em pre go. De les, 70% vi e ram para as ur bes – os
nú me ros de mons tram. Este é um País da agri cul tu ra,
com vo ca ção para a agri cul tu ra; mes mo com esse
êxo do, como o da Bí blia, ain da es ta mos ven cen do na
agri cul tu ra. Se na dor Pa u lo Paim, re ce ba nos so agra -
de ci men to pelo tra ba lho e pelo exem plo que nos tem
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dado para cum prir mos o nos so de ver de Se na dor da
Re pú bli ca.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Se na dor
Mão San ta, agra de ço-lhe pelo apar te. Cum pri men to
V. Exª, que, mais uma vez, de mons tra o seu com pro-
mis so com o so ci al e, prin ci pal men te, com essa fren te
de De pu ta dos e Se na do res em de fe sa do em pre go,
da qual faz par te.

Pa re ce que, no Bra sil, hoje, vi rou cri me fa lar em
re for ma agrá ria. E pra ti ca men te to dos os pa í ses do
mun do já fi ze ram a re for ma agrá ria. E falo de pa í ses
ca pi ta lis tas, so ci al de mo cra tas – não me re fi ro aos pa -
í ses co mu nis tas; não é essa a mi nha in ten ção.

O Mi nis tro do De sen vol vi men to Agrá rio, Mi guel
Ros set to, por quem te nho o ma i or ca ri nho e o ma i or
res pe i to, era meu li de ra do – e falo isso com or gu lho.
Eu era Pre si den te do Sin di ca to dos Me ta lúr gi cos de
Ca no as, e o Mi guel Ros set to era me ta lúr gi co de uma
em pre sa cha ma da Co en sa, onde li de ra va. Tí nha mos
uma afi ni da de mu i to gran de no co man do da que la ca -
te go ria tão im por tan te, mas, já na que la épo ca, Mi guel
Ros set to, atu al Mi nis tro do De sen vol vi men to Agrá rio,
de mons tra va toda a sua li de ran ça, sua ca pa ci da de,
sua ha bi li da de e o seu pre pa ro. De po is, foi De pu ta do
Fe de ral e Vice-Go ver na dor do Rio Gran de do Sul. 

Ain da on tem, uma re vis ta me per gun tou so bre
Mi guel Ros set to e dis se-me que ele es tra nha va, por -
que, en quan to al guns o ta xam de sec tá rio, de ra di cal,
ten tan do des mo ra li zá-lo, a re vis ta fez uma pes qui sa
en tre em pre sá ri os do Rio Gran de do Sul, tra ba lha do-
res e a opo si ção ao en tão Go ver no de Olí vio Du tra e
de Mi guel Ros set to e to dos elo gi a ram o Mi nis tro do
De sen vol vi men to Agrá rio. To dos o têm como um ho -
mem sé rio, res pon sá vel, pre pa ra do, ha bi li ta do para
fa zer essa gran de me di a ção no con fli to que por ven tu-
ra pos sa ocor rer no cam po.

Efe ti va men te, o Mi nis tro Mi guel Ros set to tem
com pro mis so com a re for ma agrá ria, como to dos te -
mos, mas, como S. Exª sem pre diz, uma re for ma pa cí-
fi ca, or de i ra, di a lo gan do, con ver san do e até in de ni-
zan do, quan do for o caso de se ter que in de ni zar.

Por isso, apro ve i to o gan cho do apar te de V. Exª
para fa zer essa re fe rên cia ao Mi nis tro Mi guel Ros set-
to, tan to a S. Exª quan to a Olí vio Du tra, Mi nis tro das
Ci da des. Por que faço esse vín cu lo? Por que, na ocu -
pa ção da Volk swa gen, hou ve um as sas si na to co var-
de. Um ci da dão ati rou em um fo tó gra fo, ato que tem
aqui o nos so to tal re pú dio. Isso não tem nada a ver
com a ocu pa ção da Volk swa gen, que está sen do ne -

go ci a da com ha bi li da de, in clu si ve com o Go ver na dor
de São Pa u lo, do PSDB, que está sen do mu i to ha bi li-
do so. Apro ve i to, in clu si ve, para cum pri men tar S. Exª.
Di zer que o cul pa do é o Go ver na dor de São Pa u lo, ou
o Olí vio Du tra, ou o Mi guel Ros set to, por que fa lam em 
ocu pa ção no cam po e na ci da de? To dos, para mim,
es tão ten do uma pos tu ra ím par, o Mi nis tro Olí vio Du -
tra, o Mi nis tro Mi guel Ros set to e tam bém o Go ver na-
dor Ge ral do Alckmin, de São Pa u lo, do PSDB, em re -
la ção a esse aci den te, pois te mos que com ba ter a vi -
o lên cia.

Te mos que en con trar a sa í da para o em pre go,
para o sa lá rio, res pon den do ao so ci al, mas o cri mi no-
so tem que ser pu ni do e ir para a ca de ia, res pon der,
com todo o ri gor da lei, pelo ato co var de que co me teu.

Com ale gria, per mi to um apar te à Se na do ra Iris
de Ara ú jo.

A Srª Iris de Ara ú jo (PMDB – GO) – Se na dor
Pa u lo Paim, V. Exª abor da um tema que, co in ci den te-
men te, vou le var à dis cus são hoje nes te ple ná rio.Tive
uma pre o cu pa ção mu i to gran de, mas, ao ou vir as pa -
la vras de V. Exª, de uma cer ta for ma, sin to-me con for-
ta da ao fa lar so bre a re for ma agrá ria. Qu e ro re fe-
rir-me ao tema com pa la vras equi li bra das e tra zer
essa dis cus são da ma ne i ra como en ten do que ela
deve ser en ca mi nha da. V. Exª, como eu e ou tros Se -
na do res que aqui lu ta mos por essa ca u sa, con cor da-
mos com o fato de que a re for ma pre ci sa ser fe i ta.
Hoje, no Bra sil, há uma cons ciên cia na ci o nal de que
te mos que mu dar e, se pos sí vel, in ver ter a si tu a ção
do êxo do ru ral, que trans for ma as ci da des em cam-
pos de ba ta lha pela fal ta de pers pec ti va. Ao abrir o jor-
nal O Esta do de S. Pa u lo de hoje, fi quei pre o cu pa da
com a se guin te man che te: “Sté di le con vo ca guer ra
con tra os fa zen de i ros”. Diz a ma té ria: “Em Por to Ale -
gre, em dis cur so fe i to no Mu ni cí pio de Cam bu çu, na
quar ta fe i ra, e pu bli ca do on tem pelo jor nal Zero Hora,
o lí der na ci o nal do Mo vi men to dos Sem-Ter ra, MST,
João Pe dro Sté di le, con vo cou to dos os sem-ter ra e
pe que nos agri cul to res do País para uma ver da de i ra
guer ra e de mar cou o cam po de ba ta lha: ‘A luta cam -
po ne sa abri ga hoje 23 mi lhões de pes so as. Do ou tro
lado, há 27 mil fa zen de i ros. Essa é a dis pu ta’, dis cur-
sou Sté di le”. Isso me pre o cu pa, Se na dor Pa u lo Paim,
e deve pre o cu par V. Exª, to dos os Se na do res e esta
Na ção. Qu e re mos re sol ver to dos os pro ble mas do
Bra sil, jun ta men te com o Pre si den te Lula, que, te nho
a cer te za, há de con se guir, por que tem o apo io da
mas sa po pu lar que o ele geu. Mas te mos de le var em

20434 Sá ba do  26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju lho de 2003JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL256     



con si de ra ção que não po de mos per mi tir esse tipo de
ra di ca li za ção. Qu an do V. Exª abor dou esse tema, eu o
con si de rei opor tu no, por que é so bre isso que eu gos -
ta ria de fa lar hoje. Mu i to obri ga da pelo apar te, Se na-
dor Pa u lo Paim. 

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Se na do-
ra Iris de Ara ú jo, com cer te za, fa rei um apar te ao pro -
nun ci a men to de V. Exª, por que esse é um as sun to ca -
ti van te, que mexe com as nos sas vi das, com a vida do 
povo bra si le i ro.

Qu an do me re fi ro à re for ma agrá ria, não me
lem bro ape nas do en fo que da dita vi o lên cia que po -
de rá ocor rer, as sun to de que vou tra tar, mas vejo,
olhan do para o ho ri zon te, mi lhões de pes so as de en -
xa da na mão, di ri gin do um tra tor, le van do uma fo i ce,
en fim, tra ba lhan do, mo lhan do a ter ra, se me an do, e
pro du zin do o ali men to que che ga à mesa de quem,
como nós, fica na área ur ba na. Mas sa be mos que são 
ge ra dos mi lhões de em pre go lá no cam po. Isso para
mim é mu i to im por tan te. Qu an do me re fi ro à re for ma
agrá ria, não con si go en xer gá-la na li nha da vi o lên cia.
De je i to ne nhum. E não vou en dos sar a vi o lên cia.

Mas que ro fa lar um pou qui nho, se me per mi tem,
do ga ú cho João Pe dro Sté di le. É um ho mem que op -
tou por uma vida, eu di ria, qua se fran cis ca na. É um
pas tor da ter ra. João Pe dro Sté di le, se as sim qui ses-
se – e digo isto com con vic ção, por que o co nhe ço –,
po de ria ser um de pu ta do ou mes mo um se na dor. Mas 
nun ca dis pu tou um car go po lí ti co.

Le van do em con ta um dado que a Se na do ra Iris
de Ara ú jo ci tou com mu i ta pre ci são e que está pu bli-
ca do no jor nal – e vou che gar ao dis cur so do João Pe -
dro Sté di le –, se es ses 23 mi lhões de pes so as que lu -
tam por um pe da ço de ter ra es ti ves sem, de for ma de -
sor ga ni za da, lu tan do pela so bre vi vên cia nes te País,
ima gi nem V. Exªs qual se ria o ní vel de vi o lên cia que
te ría mos, in clu si ve nos gran des cen tros, nas ci da des!
O êxo do ocor re ria de for ma na tu ral.

João Pe dro Sté di le, para mim, é o ma i or lí der
dos sem-ter ra des te País. Po dem ci tar ou tros tan tos.
Res pe i to-os, mas, João Pe dro Sté di le, para mim, é o
ma i or lí der. Ele fez a op ção pela pre pa ra ção para a
mul ti pli ca ção de qua dros, pela for ma ção. É um pro-
fes sor que, com di da tis mo, está or ga ni zan do a po pu-
la ção de sam pa ra da e de ses pe ra da que per cor re, a
pé, qui lô me tros e qui lô me tros de es tra da por este
País.

Como ve nho do mo vi men to sin di cal, às ve zes
dou o se guin te exem plo: al guém acha que o ci da dão

faz gre ve por que gos ta? Eu já dis se da tri bu na e re pi to
de novo: nin guém faz gre ve por que gos ta. Da mes ma
for ma, não é por essa ra zão que mi lha res de pes so as,
ho mens, mu lhe res, cri an ças, de pés des cal ços, an-
dam pe las es tra das, pe los acos ta men tos dos as fal tos
quen tes, às ve zes por cem, du zen tos, tre zen tos ou
qua tro cen tos qui lô me tros, di zen do: “Qu e re mos tra ba-
lhar!”, “Qu e re mos um pe da ço de ter ra para pro du zir”.

Alguém já dis se – e foi um dos pais do ca pi ta lis mo
– que os sin di ca tos fo ram in ven ta dos para não per mi tir
o im pac to en tre o em pre ga do e o em pre ga dor e para
se rem o or ga ni za dor, o ne go ci a dor, o por ta-voz dos tra -
ba lha do res jun to ao em pre ga dor, para evi tar con fli tos.
Eu di ria que o MST está cum prin do esse pa pel. É cla ro
que eles sa bem que, se não se mo bi li za rem, a re for ma
agrá ria não vai ocor rer – e nós o sa be mos tam bém. Cal -
cu lem se es ses 23 mi lhões de pes so as es ti ves sem nas
suas ca sas, dor min do, to man do água e tal vez co men do
fa ri nha com água. Isso re sol ve ria a ques tão da re for ma
agrá ria? Não re sol ve ria. Eles têm que es tar em mo vi-
men to, por que isso é o que vai fa zer com que as au to ri-
da des, in clu si ve do nos so Go ver no, sen si bi li zem-se
com a re for ma agrá ria.

Ago ra, vou che gar no seu dis cur so: sei que João 
Pe dro Sté di le é um ho mem de bem, mas sei tam bém
que às ve zes, na emo ção do dis cur so, avan ça mos o
si nal. Isso já acon te ceu com o Pre si den te Lula, co mi-
go e com mu i tos dos que es tão aqui. Por isso, en ten-
do que o ges to de João Pe dro Sté di le foi sim bó li co, in -
di can do que não po de mos fi car imo bi li za dos, mas
não acre di to que João Pe dro Sté di le que i ra, efe ti va-
men te, que acon te ça uma guer ra en tre os tra ba lha do-
res da área ru ral e os pro pri e tá ri os de ter ras. Con cor-
do com o ar gu men to da Se na do ra, de que o as sun to é 
de li ca do, de que não po de mos per mi tir isso – e não
va mos per mi tir –, mas acre di to que, na emo ção do
dis cur so, o João Pe dro te nha avan ça do o si nal. Eu o
co nhe ço e sei que é um ho mem de bem, que tra ba lha
para que a re for ma agrá ria efe ti va men te acon te ça.

O Sr. Mar ce lo Cri vel la (Blo co/PL – RJ) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Pois não, 
Se na dor Cri vel la.

O Sr. Mar ce lo Cri vel la (Blo co/PL – RJ) – Cada
vez que sobe à tri bu na, V. Exª nos co mo ve pela in te li-
gên cia e pelo dis cur so sin ce ro, ho nes to, que tra duz,
ver da de i ra men te, o sen ti men to de cada um de nós,
Se na do res. V. Exª sabe que, na le i tu ra da Bí blia, en -
con tra mos duas ve zes Deus di zen do que se ar re pen-
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deu. Deus di zen do que se ar re pen deu! Na pri me i ra
vez, Deus se ar re pen deu de ter cri a do o ho mem, por -
que os de síg ni os do seu co ra ção eram con ti nu a men-
te pe ca mi no sos. Deus se ar re pen deu, de po is, de ter
fe i to o pri me i ro rei de Isra el, Saul. Não era a von ta de
de Deus que Isra el ti ves se rei. Ele to mou o ho mem
mais hu mil de da que la na ção e, as sim que ele as su-
miu o po der, trans for mou-se no ho mem mais or gu lho-
so e ti ra no. A Bí blia cita, tam bém, uma con fis são de
Deus em que Ele diz: “A mi nha ira dura um se gun do,
mas a mi nha mi se ri cór dia, por toda a eter ni da de”. Até
Deus, num mo men to de ira, dis se algo de que de po is
se ar re pen deu. E que exem plo bo ni to o do Cri a dor!
Tal vez, se to dos ti ver mos a mes ma hu mil da de, sa be-
re mos que não é pos sí vel jul gar as pes so as por um
dis cur so que, num de ter mi na do ins tan te, leva-nos e
nos toma de pa i xão. Vi si tei al guns as sen ta men tos no
Nor des te, quan do vol tei da Áfri ca, e ve ri fi quei que
pre ci sa mos ir além da re for ma agrá ria, pre ci sa mos de
uma re for ma agrí co la. No Ja ca ré-Cu ri tu ba, por exem -
plo, no Mu ni cí pio de Poço Re don do, há cem fa mí li as.
O Pre fe i to é um su je i to como o João Pe dro, um fran -
cis ca no. Esse é fran cis ca no mes mo, cha ma-se Frei
Eno que. Ele me dis se o se guin te, quan do fo mos jun -
tos ver o as sen ta men to: “Pois é, Cri vel la, cem fa mí li as
fo ram aqui co lo ca das sem con di ções de plan tar. O ca -
mi nhão do Exér ci to en che a cis ter na uma vez por
mês, mas essa água não é su fi ci en te para plan tar ou
se quer to mar ba nho; é só para co zi nhar e be ber. Eles
ca çam bi chi nhos sil ves tres do semi-ári do; quan do
aca bam es ses bi chi nhos e não há mais como ca çar,
eles fa zem car vão com pe que nos ar bus tos e ven dem
o saco a R$1,00. Tam bém, Se na dor Pa u lo Paim, são
co bra dos pe dá gi os na es tra da e o pró xi mo pas so são
os sa ques aos ar ma zéns, por que não há como so bre-
vi ver no cam po, prin ci pal men te em as sen ta men tos
no semi-ári do, meu Deus do céu! É como de i xás se-
mos cri an ças so zi nhas na rua para so bre vi ve rem.
Por tan to, acho que V. Exª, nes sa guer ra, nes sa luta,
no seu de se jo de de fen der a re for ma agrá ria, con ta
tam bém com a par ti ci pa ção de to dos nós, Se na do res,
para que isso seja in cor po ra do com uma re for ma
agrí co la que dê sus ten ta bi li da de aos nos sos as sen ta-
men tos, de tal ma ne i ra que o nos so tra ba lho seja per -
fe i to e pos sa mos, re al men te, de sen vol ver este País.
Se na dor Pa u lo Paim, mu i to agra de ci do.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Cum pri-
men to o Se na dor Cri vel la pelo seu apar te, di zen do
que co nhe ço um pou co da sua his tó ria. V. Exª é um

Se na dor que mu i to or gu lha esta Casa. Con si de ro-o
tam bém, além de Se na dor, um pas tor não só da Igre -
ja, mas das ca u sas po pu la res. O seu tra ba lho, fe i to no 
Nor des te, é re co nhe ci do por to dos.

Veja bem a for ça de ex pres são. Se fôs se mos
pes car do seu pro nun ci a men to uma fala e co lo cá-la
no jor nal, se ria lido o se guin te: “Hoje, num de ba te no
Se na do, o Se na dor x ou y dis se que, se não or ga ni-
zar mos os tra ba lha do res, eles po de rão co me çar os
sa ques aos ar ma zéns e o as sal to aos ca mi nhões”. Di -
ri am que es ta mos in su flan do, quan do V. Exª está aler-
tan do, pois é nos so pa pel or ga ni zar os tra ba lha do res
e con du zi-los para que, efe ti va men te, esse mo vi men-
to ca mi nhe para uma re for ma agrá ria pa cí fi ca, ne go-
ci a da, tran qüi la e de alto ní vel.

Por isso, cum pri men to V. Exª e as si na ria em ba i-
xo, e na ín te gra, o seu apar te, que peço à Mesa seja
con tem pla do no meu pro nun ci a men to. Mu i to obri ga-
do, Se na dor.

Sr. Pre si den te, meu tem po já en cer rou e, como
diz às ve zes, na Pre si dên cia, o Se na dor Mão San ta,
já bem aci ma dos 10%. Só que ro de i xar dado como
lido, na ín te gra, o meu pro nun ci a men to, em que faço o 
re la to de que on tem, no exer cí cio da Pre si dên cia do
Se na do, re ce bi uma de le ga ção dos Esta dos Uni dos,
for ma da por ad vo ga dos, es cri to res, es tu di o sos e in te-
lec tu a is, so bre as ações afir ma ti vas. Esti ve ram co mi-
go, na tar de de on tem, os ad vo ga dos que, na Uni ver-
si da de de Mi chi gan, de fen de ram jun to ao Su pre mo
Tribu nal Fe de ral a po lí ti ca de co tas em que fo ram vi to-
ri o sos. Vai ha ver uma vo ta ção se me lhan te no Bra sil,
no Su pre mo tam bém. O exem plo de les e os do cu-
men tos que me trou xe ram são im por tan tes para de -
mons trar o va lor das ações afir ma ti vas.

Falo isso, Se na do ra Iris de Ara ú jo, em ho me na-
gem a toda mu lher bra si le i ra, mas hoje é o Dia Inter -
na ci o nal da Mu lher Ne gra. Este ve aqui, nes sa de le ga-
ção, en tre aque les que ad vo gam essa po si ção, uma
gran de li de ran ça das mu lhe res ne gras dos Esta dos
Uni dos. Con cluo di zen do que in for mei-lhes – e faço o
mes mo des ta tri bu na – que no Bra sil, fe liz men te, o
Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, Dr. Cláu dio Fon te les,
já deu o seu pa re cer, to tal men te fa vo rá vel às ações
afir ma ti vas e à po lí ti ca de co tas. Dis se isso pes so al-
men te a mim, quan do en tre guei um pa re cer, fe i to pelo 
De par ta men to Ju rí di co do Se na do, sus ten tan do as
ações afir ma ti vas.

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

SEGUE, NA ÍNTEGRA DISCURSO
DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
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O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Mar ce lo Cri vel la.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Com re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te Au gus to Bo te lho, Srªs e Srs. Se -
na do res, hoje subo nes ta tri bu na para fa lar so bre um
as sun to que tem to ma do a aten ção de vá ri os se to res
da nos sa so ci e da de, que é a fu são da Va rig e da TAM.
O as sun to é po lê mi co e tem mo bi li za do o Go ver no,
ins ti tu i ções fi nan ce i ras, em pre sas cre do ras das duas
com pa nhi as, in ves ti do res, es pe ci a lis tas em fu são e
prin ci pal men te mi lha res de em pre ga dos e seus fa mi-
li a res, que es tão ex tre ma men te pre o cu pa dos com a
onda de de mis sões em mas sa que cer ta men te de ve-
rá ocor rer tão logo seja con cre ti za da a união en tre as
duas em pre sas aé re as.

Para a Asso ci a ção de Pi lo tos da Va rig (APVAR), 
a idéia da fu são, além de ser equi vo ca da, por que li -
qui da de vez com uma em pre sa que tem 76 anos,
gran de pa tri mô nio na ci o nal, ines ti má ve is ser vi ços
pres ta dos ao nos so País, pre ju di ca, ter rí vel e ine ga-
vel men te, os in te res ses na ci o na is.

Entre os nu me ro sos efe i tos ime di a tos que ad vi-
rão, caso seja con cre ti za da a fu são, cabe ci tar al gu-
mas gra ves re per cus sões. Com a fu são, cen te nas de
em pre sas pres ta do ras de ser vi ço não es ca pa ri am da
fa lên cia. Mi lha res de tra ba lha do res es pe ci a li za dos,
com mu i tos anos de ser vi ço, se rão de mi ti dos, e di fi cil-
men te con se gui rão um novo em pre go.

Digo isto por que a Va rig tem pi lo tos cujo sa lá rio,
de po is de 25 anos de pro fis são, está em ní vel in ter na-
ci o nal – de US$5 a US$6 mil. Se gun do acor do fe i to
jun to ao Ban co Pac tu al, ne nhum fun ci o ná rio de mi ti do
po de rá ser re con tra ta do pela em pre sa que sur gi rá da
fu são por um sa lá rio me nor. Este ar ti go, que a prin cí-
pio pre vê a de fe sa dos fun ci o ná ri os, na ver da de, foi
como um tiro pela cu la tra, por que essa nova em pre sa
terá no mer ca do pi lo tos mais jo vens que po de rão ser
con tra ta dos com sa lá ri os me no res. E o que se fará
com os nos sos com pa nhe i ros – cen te nas, tal vez até
mais de mi lhar – que, ao lon go da vida, – hoje com 50, 
52, 55 anos – atin gi ram um ní vel pro fis si o nal com um
ca be dal enor me de ex pe riên cia, os qua is te rão que
dis pu tar o mer ca do com jo vens, cujo sa lá rio pode ser
bem me nor. É mu i to pre o cu pan te! Eu gos ta ria que
nes te ins tan te cada um de nós pu des se, por um mo -
men to, se co lo car na si tu a ção des ses pro fis si o na is:
en ge nhe i ro de vôo, pi lo to, co-pi lo to ou mes mo co mis-
sá ri os que, nes ta fase tão di fí cil da eco no mia bra si le i-
ra, te rão que ir ao mer ca do, e bas tan te res tri to, com -
pos to por ape nas qua tro com pa nhi as, em bus ca de
um em pre go, e cer ta men te te rão mu i tas di fi cul da des!

O sis te ma de pre vi dên cia do gru po Va rig, o Ae -
rus, que abri ga cer ca de 35 mil apo sen ta dos e de pen-
den tes, po de rá ser li qui da do de um só gol pe, por que
os cré di tos pre vi den ciá ri os que o Ae rus tem para com 
a Va rig cer ta men te não se rão cum pri dos.

Srªs e Srs. Se na do res, o que será des sas fa mí li-
as que, nes se fun do de pen são, têm a com ple men ta-
ção de sua ren da? São 35 mil de pen den tes! São pes -
so as que já pas sa ram dos 60 anos. Te rão que vol tar a
tra ba lhar? Ou será que vão se ar ras tar nas ações mo -
vi das em Tri bu na is, como é o caso da Pan-Air, em
que, até hoje, pen si o nis tas e apo sen ta dos bus cam
seus di re i tos na Jus ti ça que, sa be mos, é len ta e so -
bre car re ga da. Tudo isso pre o cu pa-me, já que essa fu -
são po de rá se trans for mar em uma ca tás tro fe para
mi lha res e mi lha res de fa mí li as bra si le i ras, fa mí li as de 
tra ba lha do res, cujo pas sa do é de gló ria, mas que, no
mo men to, traz in se gu ran ça, prin ci pal men te por es tar-
mos pen san do em uma re for ma da Pre vi dên cia que
ten de a con du zir o nos so povo e os nos sos tra ba lha-
do res a acre di ta rem em fun dos de pen sões! Como é,
per gun to, que os Ma gis tra dos ou os Pro cu ra do res pú -
bli cos vão ace i tar o sa cri fí cio que a re for ma lhes im -
põe se nes te mo men to te mos um fun do de pen são
que será li qui da do, de um só gol pe, com a fu são da
Va rig e da TAM? É mu i to pre o cu pan te!

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, Se na dor Mar ce lo Cri vel la?

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Com mu i ta hon ra, Se na dor Edi son Lo bão.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Des de logo,
lou vo o es pí ri to de so li da ri e da de de V. Exª. Con fes so
que te nho me di ta do acer ca des ta ques tão e com ela
me pre o cu po. As pa la vras de V. Exª não me re cem re -
pa ro no que diz res pe i to às con se qüên ci as da fu são.
Eu, pes so al men te, tam bém es tou per su a di do de que
es ses ma les, ou al guns de les, ou mu i tos de les, ad vi-
rão, sem dú vi da ne nhu ma, da fu são que se pra ti ca
en tre as duas com pa nhi as. Po rém, Se na dor Mar ce lo
Cri vel la, eu te nho um pen sa men to di fe ren te quan to
ao des do bra men to des sa si tu a ção. Fa zer a fu são im -
por ta nis to que V. Exª está di zen do: de sem pre go e
mu i to pro va vel men te re du ção de sa lá ri os, além de ser 
o fun do de pen são de al gum modo afe ta do. Não fa zer
a fu são sig ni fi ca mu i to pro va vel men te o fe cha men to
das duas com pa nhi as. Ou seja, um dano in fi ni ta men-
te ma i or do que este! Um ba i xo sa lá rio, em qual quer
ati vi da de da vida so ci al das pes so as, é uma tra gé dia;
o ne nhum sa lá rio, pior ain da. As duas com pa nhi as re -
sis ti ram por de ma is a este pro ces so de fu são. A Va rig
não de se ja va; a TAM tam bém não; os fun ci o ná ri os
não de se ja vam. Ao fi nal, ca mi nha ram para isso, sem
que ne nhum dos es ta men tos da pró pria com pa nhia ti -
ves sem in te res se real em fazê-lo. Estão ago ra a
fazê-lo exa ta men te im pe li dos pela ne ces si da de im pe-
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ri o sa de sal var, em pri me i ro lu gar, as duas em pre sas
e, em se gun do, os em pre gos que pu de rem ser sal vos.
Então, ao tem po em que me so li da ri zo com V. Exª por
esse ges to bo ni to, mag nâ ni mo, de pre o cu pa ção –
que tam bém é meu – para com os fun ci o ná ri os das
duas com pa nhi as, não pos so de i xar de ad mi tir que
eles es tão ca mi nhan do para a so lu ção pos sí vel e não
para a so lu ção de se já vel.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
V. Exª tem toda a ra zão. Con fes so que há 10 dias eu
pen sa va exa ta men te des ta ma ne i ra. A fu são não é o
ide al. Mas é a úni ca ma ne i ra que po de mos e te mos
para sal var de um mal ma i or.

Na Ban ca da do Blo co do Go ver no, con vi da mos
o Pre si den te do Con se lho Di re tor da Va rig para que
vi es se aqui, e, na que le mo men to, quan do eu o ou via,
dei a luz a este dis cur so que, te nho a cer te za, V. Exª o
verá como uma peça im por tan te para re fle tir me lhor,
por que ele nos trou xe um pla no de sal va ção da Va rig,
re a li za do por uma das me lho res em pre sas de au di to-
ria des te País, em que es tão con tem pla dos to dos os
cre do res, que o as si na ram – Se na dor Edi son Lo bão,
te nho cer te za de que V. Exª não tem co nhe ci men to
dis so –, ace i tan do as con di ções: não há de mis são, há 
um pla no de sal va ção da em pre sa e até de ex pan são,
há tam bém, por par te dos fun ci o ná ri os, uma sé rie de
me di das vi san do a re du ção de cus tos e até de van ta-
gens, e o úni co cre dor que não as si nou o acor do – e
aqui está a ver da de i ra ra zão pela qual as duas em-
pre sas se sen tem en cur ra la das para as si nar a fu são
– foi a BR Dis tri bu i do ra, que re ce be da Pe tro bras e da
TAM o pa ga men to do com bus tí vel com 15 dias de
pra zo, en quan to a pró pria Va rig, no ex te ri or, tem 45
dias de pra zo para pa gar. E V. Exª sabe que, com os
ju ros a 24,5%, a di fe ren ça de 30 dias no pra zo de pa -
ga men to, mu i tas ve zes, é fa tal para uma em pre sa.

Como pode uma em pre sa com a tra di ção da Va-
rig, um pa tri mô nio na ci o nal, con se guir cré di to lá fora e
não os ter aqui em nos so País. De tal ma ne i ra que é
essa a prin ci pal ra zão...

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Eu não te nho
pro cu ra ção da BR Dis tri bu i do ra para de fen dê-la e não 
co nhe ço os fa tos. Sei de ou tras em pre sas aé re as que
pa gam tam bém com 15 dias e, em al guns mo men tos,
são obri ga das a pa gar à vis ta o con su mo do com bus-
tí vel, po rém de vem à BR va lo res al tís si mos. Esse for -
ne ci men to à vis ta ou em 15 dias sig ni fi ca aqui lo que
está sen do ven di do no mo men to, sem se con si de rar,
nes ses 15 dias, a dí vi da an ti ga, que não é res ga ta da.
É pre ci so con si de rar es sas co i sas. No ex te ri or, é o
con trá rio, tem-se o pra zo de 45 dias, mas não se tem
o ônus an ti go con so li da do, que não é res ga ta do.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Sr. Pre si den te, sem som bra de dú vi da, pre ci sa mos
con si de rar tam bém que, com a si tu a ção da eco no mia

bra si le i ra, com as va ri a ções e as flu tu a ções do dó lar,
com a alta dos ju ros e as ta xas de im por ta ção para
em pre sas que de pen dem de com po nen tes, que são
sem pre fa bri ca dos no ex te ri or, hoje, para fa zer a re vi-
são do mo tor de uma tur bi na, se gas ta de US$300 a
US$500 mil dó la res. Te mos que lem brar que os pre -
ços sem pre fo ram con tro la dos.

Há tam bém um ou tro as pec to nes sa ca de ia eco -
nô mi ca: a Infra e ro, que faz par te dis so, é al ta men te lu -
cra ti va. As agên ci as de vi a gens, que ven dem pas sa-
gens e cir cu lam ao re dor das nos sas com pa nhi as,
tam bém têm seus lu cros; as sim como os que fa zem o
ca te ring, aque les que pre pa ram as re fe i ções. A BR
ven de o com bus tí vel mu i to mais caro aqui do que o
pre ço mé dio pago no ex te ri or. O que ro se ne de avião,
no País, é mu i to mais caro.

Ora, no mo men to em que te mos uma ca de ia tão 
mal dis tri bu í da, em que o lu cro pela pas sa gem aé rea,
este sim prin ci pal fa tor des sa ca de ia eco nô mi ca, é tão 
re du zi do, e V. Exª sabe que as po lí ti cas eco nô mi cas
em nos so País, mu i tas ve zes, são de sas tro sas...
Lem bra-se, por exem plo, V. Exª de que, quan do a
Vasp e a Trans bra sil ti ve ram au to ri za ção para fa ze-
rem vôos ao ex te ri or, es ses pou co du ra ram. Por uma
ques tão de re ci pro ci da de, em pre sas ame ri ca nas
tam bém ti ve ram di re i to a ex plo rar a li nha no sen ti do
in ver so.

A Trans bra sil fe chou. A Vasp já não tem mais ne -
nhum vôo in ter na ci o nal. A TAM só tem dois, mas
aque le di re i to de re ci pro ci da de con ti nua em vi gor. E
quem teve pre ju í zo por es sas ações? A Va rig. Te nho
cer te za de que V. Exª mu i tas ve zes usu fru iu do con -
for to e da se gu ran ça des sa em pre sa; uma com pa nhia
pres ti gi o sa, da qual, há 76 anos, não po de mos ci tar
se quer um só aci den te fa tal por cul pa de ma nu ten ção.
Hou ve o caso do pi lo to Gar cez, que per deu a rota por
ou tras ra zões.

Portan to, pen so que só isso va le ria para que to -
dos nos em pe nhás se mos a fim de que essa em pre sa,
que, ago ra, terá ape nas 5% do ca pi tal, pra ti ca men te
de i xa rá de exis tir, te nha chan ce de se le van tar.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Se na dor
Mar ce lo Cri vel la, não es tou aqui me opon do a V. Exª.
Qu e ro ser so li dá rio e acre di to que pos so até adu zir al -
guns ar gu men tos po si ti vos na li nha de seu dis cur so.
V. Exª fala so bre o pre ço do com bus tí vel. É exa to, o
pre ço aqui é mu i to mais ele va do do que no ex te ri or.
Por tan to, a com pa nhia ex ter na leva van ta gem so bre a 
nos sa. E por mais que se cha me a aten ção para esse
fato, não há je i to de o Go ver no bra si le i ro en ten der e
equa li zar os pre ços. Há ou tro dado ne ga ti vo para as
nos sas com pa nhi as, que pre ci sam de um es to que de
com po nen tes para tro ca de pe ças dos aviões nos mo -
men tos de ne ces si da de, e no Bra sil esse es to que
cus ta caro, pois é pago em dó lar e o ca pi tal fica em pa-
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ta do, às ve zes, por anos e anos. Enquan to a com pa-
nhia ame ri ca na, não. Ela está em Nova Ior que, em
Se at tle ou em al gum lu gar. Se pre ci sar de um com po-
nen te, vai à fá bri ca e o re ce be no mes mo dia, ou seja,
não es to ca di nhe i ro des ne ces sa ri a men te. São des-
van ta gens que as nos sas com pa nhi as, in fe liz men te,
le vam. E para di zer a V. Exª da mi nha so li da ri e da de
com as com pa nhi as aé re as, eu já acom pa nhei os pre -
si den tes des sas com pa nhi as to das em vi si tas ao Se -
cre tá rio da Re ce i ta Fe de ral, ao Mi nis tro da Indús tria e
Co mér cio, ao Mi nis tro da Fa zen da, na ten ta ti va de-
ses pe ra da de se en con trar uma so lu ção para sal-
vá-las. O meu in te res se é tão gran de por isso que
che guei a acom pa nhar os pre si den tes des sas em pre-
sas pri va das e mar quei as res pec ti vas au diên ci as. Sei
o quan to a Va rig é im por tan te para nós. Ela fun ci o na
como uma es pé cie de em ba i xa da bra si le i ra, qua se
uma re pre sen ta ção di plo má ti ca bra si le i ra no ex te ri or.
Ela é im por tan tís si ma! Por tan to, te nho to das as ra-
zões para fi car ao lado das com pa nhi as, e es tou ao
lado de las. Ape nas te nho de re co nhe cer al guns pon -
tos que, no meu en ten di men to, não são po si ti vos. V.
Exª traz esse do cu men to de na tu re za téc ni ca, que
não era do meu co nhe ci men to. Uma vez mais, lou vo a 
ini ci a ti va de V. Exª. A Na ção bra si le i ra pre ci sa co nhe-
cer, em pro fun di da de, o que ocor re com a ope ra ção
que se re a li za no mo men to na ten ta ti va de sal var as
com pa nhi as. É bom que elas se jam sal vas em be ne fí-
cio dos pro pri e tá ri os, sim, mas tam bém dos fun ci o ná-
ri os e da so ci e da de bra si le i ra.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Se na dor Edi son Lo bão, como dis se no prin cí pio do
meu pro nun ci a men to, eu co a du na va com V. Exª até
que me veio este do cu men to às mãos.

O Sr. Pa u lo Paim (Blo co/PT – RS) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Con ce do o apar te ao Se na dor Pa u lo Paim.

O Sr. Pa u lo Paim (Blo co/PT – RS) – Se na dor
Mar ce lo Cri vel la, eu es ta va na Pre si dên cia em au-
diên cia pú bli ca e, quan do ouvi seu pro nun ci a men to,
agi li zei os tra ba lhos – e as pes so as en ten de ram –
por que ti nha que lhe fa zer um apar te. E o faço pelo
ca ri nho e pelo res pe i to que te nho à avi a ção bra si le i ra,
em es pe ci al à Va rig – não nego – por toda a sua tra di-
ção e por ser um pa tri mô nio do povo bra si le i ro, com
re fe rên cia mu i to for te no Rio Gran de do Sul. Esta mos
acom pa nhan do essa ques tão com o mes mo ca ri nho
com que V.Exª faz seu pro nun ci a men to. Ado ta mos al -
guns pro ce di men tos, que apro ve i to a opor tu ni da de
para pu bli ca men te anun ci ar. Esti ve com a Asso ci a ção
Na ci o nal dos Pi lo tos jun to ao Pre si den te da Câ ma ra
dos De pu ta dos, De pu ta do João Pa u lo Cu nha, a
quem, nes te mo men to, de i xo re gis tra da a mi nha so li-
da ri e da de.Apro ve i to este mo men to para re i te rar que,

se exis te hoje uma ne go ci a ção com os ser vi do res, é
fru to do em pe nho de S. Exª, que, no en tan to, está
sen do ago ra alvo de ata ques por que con se guiu abrir
essa ne go ci a ção. Mas vol te mos ao as sun to: o Pre si-
den te João Pa u lo Cu nha, de pron to, aten deu aos pi lo-
tos e, a pe di do de inú me ros De pu ta dos e Se na do res,
está mar can do o que cha ma mos, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos, uma co mis são ge ral, que acon te ce rá no ple -
ná rio da que la Casa no iní cio de agos to, para ou vir as
três par tes en vol vi das – os que são a fa vor e os que
são con tra a fu são e tam bém o Go ver no – so bre a
ques tão. Esti ve mos tam bém com o Pre si den te José
Sar ney, que pe diu que aqui, no Se na do, or ga ni zás se-
mos um gran de de ba te so bre as com pa nhi as aé re as
no Bra sil e não só so bre a Va rig. Por exem plo, te nho
aqui al guns da dos que de mons tram que, com a fu são,
14 mil pro fis si o na is – Se na dor Mão San ta, já que fa la-
mos tan to aqui so bre o de sem pre go – se rão de mi ti-
dos. Fiz uma in ter pe la ção ao Mi nis tro da De fe sa, e S.
Exª me dis se: “V. Exª acre di tou que 14 mil se rão de mi-
ti dos?” Res pon di que apren di, na mi nha vida, a acre -
di tar nos tra ba lha do res. Mas tam bém não du vi do da
po si ção do Mi nis tro, por quem te nho o ma i or ca ri nho
e res pe i to. S. Exª é um gen tle man , um di plo ma ta, e
nos re ce beu mu i to bem. O Mi nis tro in for mou que, efe -
ti va men te, 5,5 mil de mis sões acon te ce rão de for ma
di re ta. Cal cu lo: 5,5 mil de mis sões de for ma di re ta,
uma nova com pa nhia, os 14 mil de ve rão ser de mi ti-
dos; se rão re ad mi ti dos, quem sabe, 7.500 ou 8.000,
mas sa be mos que, quan do isso acon te ce, os sa lá ri os
são re ba i xa dos. De fato, a si tu a ção é as sus ta do ra: a
ques tão dos ido sos, dos apo sen ta dos, do fun do de
pen são – do qual a Va rig se apro pri ou de cer ca de
R$1,8 bi lhão, e va mos ver como será re pos to ago ra.
Como fica quem está apo sen ta do ba se a do nes se
fun do de pen são? E os que es tão para se apo sen tar?
Como fi cam os cré di tos tra ba lhis tas? Vai ha ver par ti-
ci pa ção, efe ti va men te, dos tra ba lha do res, se a fu são
for ine vi tá vel, como dis se o Mi nis tro? Eu ain da não es -
tou con ven ci do dis so, até por que, du ran te aque la re u-
nião do Blo co de apo io ao Go ver no – à qual V. Exª es -
ta va pre sen te –, quan do do en cer ra men to da que le
de ba te, per gun tei a um dos re pre sen tan tes da Va rig
pró-fu são se a fu são re sol ve rá a pro ble ma das com -
pa nhi as aé re as. E ele me res pon deu: não, da qui a
seis me ses, ha ve rá ou tra cri se, ape sar da fu são, se
não hou ver a de vi da re gu la men ta ção e ou tros apor -
tes de re cur sos. Então, faço este apar te, cum pri men-
tan do V. Exª pela im por tân cia do as sun to, por que, na
ver da de, não são ape nas as com pa nhi as aé re as,
mas é a vida de mi lhões de bra si le i ros que voam para
aju dar a to car este País.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Mu i to obri ga do, Se na dor, pelo apar te. Con cor do com
to das as suas pa la vras. Nós, bra si le i ros, pre ci sa mos
fa zer o ma i or es for ço para que a Va rig con ti nue vo an-
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do, cru zan do os céus des te País, com a sua ban de i ra,
com a sua tra di ção. Sem dú vi da ne nhu ma, ela é uma
em ba i xa do ra da di nâ mi ca, da in ven ti va, da en ge nho-
si da de que nas ceu nos tem pos de San tos Du mont.

O sis te ma de pre vi dên cia do gru po Va rig – Ae -
rus, que abri ga cer ca de 35 mil apo sen ta dos e de pen-
den tes, po de rá ser li qui da do em um só gol pe, após
so frer o ca lo te em seus cré di tos pre vi den ciá ri os e tra -
ba lhis tas, de i xan do na pe nú ria e no aban do no, jo ga-
das à pró pria sor te, fa mí li as in te i ras. Além dis so, a
eco no mia do Esta do do Rio de Ja ne i ro per de rá im-
por tan tes re ce i tas com o fe cha men to do ma i or par -
que de ma nu ten ção ae ro náu ti ca da Amé ri ca La ti na.

No acor do, Se na dor Pa u lo Paim, a nova em pre-
sa terá sede em São Pa u lo. Aliás, às ve zes me as sus-
ta a ga nân cia in sa ciá vel da eli te ca pi ta lis ta pa u lis ta.

Qu an do se fala de ju ros nes te País, quem se be -
ne fi cia com essa alta? Se rão os ban cos? Isso não é
ver da de. Qu in ze mi lhões de bra si le i ros, hoje, que tem
R$100 mil ou R$ 200 mil para apli car, em pres tam
esse di nhe i ro, co lo cam-no nos ban cos, que o re pas-
sam para o Go ver no. Os ban cos fi cam com uma taxa
de ad mi nis tra ção de 5%, mas quem re al men te se be -
ne fi cia com os ju ros al tos é a eli te bra si le i ra que têm
R$100 mil, R$ 200 mil, R$ 300 mil, R$ 400 mil para in -
ves tir.

Ago ra, se ba i xás se mos os ju ros para o ní vel es -
ta be le ci do na Cons ti tu i ção, ou seja, 12%, o que se ria
a fron te i ra en tre o ga nho e a usu ra, o que acon te ce-
ria? A nos sa eli te fa ria uma fuga de ca pi ta is, pas sos
que já en sa i ou no pas sa do; tro ca ria esse di nhe i ro em
mo e da es tran ge i ra, e o nos so tiro sa i ria pela cu la tra.
Mu i tas ve zes, fi ca mos re féns, mas não da alta de ju -
ros. Nos Esta dos Uni dos, por exem plo, os ju ros es tão
mu i to ba i xos, e a eco no mia está fa li da, o de sem pre go
está mu i to alto; o Ja pão, onde os ju ros nun ca pas sa-
ram de 4% ou 5%, vive em de fla ção. Se ba i xás se mos,
hoje, os ju ros para 12%, tal vez nada se re sol ves se.

É bom lem brar que, no tem po do glo ri o so Pre si-
den te José Sar ney – que o Se na dor Edi son Lo bão vi -
veu avi da men te, jun to a S. Exª, pas so a pas so, com -
pa nhe i ro de lon ga data, de es tra da, de ca mi nha da –,
não exis tia dí vi da in ter na. Esta veio exa ta men te pelo
afã de nos sos go ver nan tes de an te ci par re ce i ta de
im pos to, emi tin do tí tu los. É um em prés ti mo da so ci e-
da de bra si le i ra, que não está dis pos ta a sa cri fi car-se.
E quem paga es ses ju ros são a so fri da e cada vez
me nor clas se tra ba lha do ra, que, quan do apli ca seus
R$1.000 na ca der ne ta de pou pan ça, por uma iro nia
da vida, re ce be me ta de des se im pos to.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Cri vel-
la, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Se na dor Mão San ta, em qual quer pon to em que se

es te ja, in ter rom pe-se o dis cur so, para que to dos pos -
sam ou vir o seu apar te.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Até por que
Mão não é ape nas Mão, é Mão San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Quis Deus que
es ti ves se na Pre si dên cia o Se na dor Au gus to Bo te lho,
que tem a sa be do ria. Embo ra o tem po de V. Exª es te ja
aca ba do, S. Exª sabe que tem de le var em con ta O
Espí ri to das Leis, de Mon tes qui eu, e o fato de que V.
Exª aqui re pre sen ta Deus. Como o tem po de Deus é
in fi ni to, V. Exª pode usá-lo. Peço per mis são para ra ci-
o ci nar so bre os ju ros. Pri me i ro, eu fa la ria como Cris to,
que dis se: “Em ver da de, em ver da de vos digo”. Meu
gran de Lí der Pa u lo Paim, está ha ven do mu i ta men ti-
ra. Os ju ros não ba i xa ram nada. Esse ne gó cio de Co -
pom é só man che te. Qu e ro sa ber dos ju ros que che -
gam ao povo, ao ci da dão co mum. V. Exª, que é um sá -
bio, não de ve ria es tar aqui. Embo ra a sua au sên cia
fos se um des pra zer para nós, V.Exª de ve ria sair da qui
para ser o Ri che li eu do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da
Sil va. V. Exª fa lou tão bem na tri bu na, em de fe sa dos
nos sos so fri dos sem-ter ra. Mas eles têm Deus. V. Exª
es ta va fa lan do em nome de Deus, do amor ao pró xi-
mo. Qu e ria ter com ple ta do, em apar te – mas V. Exª já
ha via pas sa do o tem po –, que as ci da des se cri a ram
como esse João Pe dro quer cri ar. Antes dos pre tos
es cra vos, ha via bran cos na Eu ro pa. Eles eram os es -
cra vos dos la ti fún di os, dos po de ro sos, da Igre ja, que
ti nha ter ras, dos ba rões. Não eram me e i ros como hoje 
são, con for me se fa lou aqui. Era o dé ci mo que ga nha-
vam da Igre ja, a ma i or la ti fun diá ria na Eu ro pa. Então,
aque les ho mens de sis ti ram da es cra vi dão, das ter ras,
da pro du ção; re sol ve ram fu gir da que las ex ten sas pro -
pri e da des da Igre ja, do ba rão, do du que, do lor de, da
aris to cra cia para ter ri tó ri os ima gi ná ri os, li vres, a fim
de tra ba lhar. Assim sur gi ram as ci da des. Mo vi men tos
como esse, que te mos de ace i tar. Mas se vive a pior
es cra vi dão hoje, a dos ju ros a 10% ao mês, nos car -
tões de cré di to, como o do Ban co do Bra sil, o do Ban -
co do Nor des te ou de qual quer ou tra ins ti tu i ção.
Quem en trou em um pla no e está de ven do é es cra vo
do sis te ma. Daí é pre ci so que o Se na dor Pa u lo Paim
leve co ra gem ao Pre si den te Lula, para que en ten da
Jus ce li no Ku bits chek, que é ad mi ra do por ter rom pi do
com o FMI. Te mos que rom per, que cha mar às cla ras,
que ne go ci ar. As Pre fe i tu ras es tão fa li das e sem pers -
pec ti va, bem como os Esta dos, e digo isso por que fui
Pre fe i to e go ver nei o Pi a uí. Vin te e cin co por cen to
para a edu ca ção. Se na dor Pa u lo Paim, olhe a arit mé-
ti ca ele men tar de Tra ja no, de quan do eu es tu da va: di -
zer que a dí vi da é 13% é uma men ti ra; ela é aqui lo
que foi ne go ci a do. O Se na dor Edi son Lo bão go ver nou
seu Esta do e sabe dis so. Mu i tas dí vi das da épo ca em
que Ca bral che gou ao Bra sil não fo ram ne go ci a das, e
os Esta dos ti ve ram de pagá-las. Então, esse per cen-
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tu al não é 13%, mas 50%. O Po der Ju di ciá rio de cada
Esta do pede 6%; as Assem bléi as Le gis la ti vas, 6%; o
Mi nis té rio Pú bli co, o ór gão mais caro e que ga nha
mais, no mí ni mo 2%, para um nú me ro mu i to li mi ta do
de pro fis si o na is. Então, com o fun ci o na lis mo não há
ne nhum Esta do que gas te me nos de 40%. Não va-
mos per mi tir que se mexa no úni co se tor em que não
se pode me xer. So mos o po der, como Mon tes qui eu, e
não nos va mos ba i xar, pois re pre sen ta mos o Esta do,
o povo e Deus. Bem-aven tu ra dos os que têm fome e
sede de jus ti ça, como V. Exª, que está nes sa tri bu na.
Se qui ser mos, po de re mos me xer na dí vi da para equi -
li brar as con tas dos Go ver na do res e dos Pre fe i tos.
Bas ta ba i xar 50% do va lor, que eles te rão uma fol ga
para ter go ver na bi li da de. E é sim ples, não é di fí cil.
Bas ta nos ins pi rar mos em Jus ce li no Ku bits chek, que
não ce deu ao FMI e aos ame ri ca nos. Por isso é que
veio a di ta du ra. Jus ce li no vo ta va em 1975. Por isso,
te mos que con tar com o Se na dor Pa u lo Paim, que
tem a co ra gem, a fir me za e o co nhe ci men to para ser
o Ri che li eu do Lula. So mos a base? Não. Esta mos
aqui, com o PMDB, para ser mos a luz e le var mos este 
País a uma des ti na ção me lhor, como fi ze ram nos sos
an te pas sa dos Ulysses Gu i ma rães, Tan cre do Ne ves e 
Te o tô nio Vi le la.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Se na dor Mão San ta, vi a jei, há pou cos dias, com o
Pre si den te Lula para a Eu ro pa e con vi vi com sua
Exce lên cia du ran te uma se ma na, lado a lado. V. Exª
pode ter cer te za de que o Pre si den te co nhe ce bem a
si tu a ção do nos so País e de que nun ca ti ve mos um
Pre si den te, nes ta Na ção que re pre sen tas se tan to a
alma do povo bra si le i ro, que trou xes se tan ta po e i ra,
tan ta dor, tan to so fri men to na sua alma. E de ve mos
nos unir a ele, por que es tou con ven ci do de que não
há ou tro ca mi nho, se não um pac to so ci al li de ra do por
al guém que, por meio do sa cri fí cio, pos sa ser vir de
exem plo a esta so ci e da de.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Antes que V.
Exª con clua, eu gos ta ria de fa zer um apar te.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Pois não, Se na dor Edi son Lo bão.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Se na-
dor Mar ce lo Cri vel la, a Pre si dên cia in for ma a V. Exª
que a to le rân cia para o pro nun ci a men to do Se na dor
Pa u lo Paim foi de 12 mi nu tos e que o tem po de V. Exª
já está ul tra pas sa do em 12 mi nu tos.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Sr. Pre si den te, peço a V.Exª que me con ce da ape nas
mais um mi nu to, para que eu con clua o meu pro nun ci-
a men to.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Se na dor
Mar ce lo Cri vel la, peço a V. Exª que me con ce da meio
mi nu to. Qu e ro ape nas fa zer uma su ges tão de na tu re-
za con cre ta. Já que o Se na dor Pa u lo Paim, que é o

Vice-Pre si den te des ta Casa e um dos Lí de res do atu -
al Go ver no, fala do en con tro com o Pre si den te José
Sar ney e com o Pre si den te João Pa u lo e que to dos
tam bém es tão in te res sa dos nes sa mes ma ca u sa, te -
nho uma su ges tão con cre ta. Há oito anos, apre sen tei
aqui um pro je to de lei, uma re so lu ção do Se na do, que 
é uma lei. O Se na do apro vou essa re so lu ção, que foi
pro mul ga da, re du zin do o ICMS das com pa nhi as aé -
re as de 10% para 1%. As com pa nhi as in ter na ci o na is
não pa gam ICMS. No ex te ri or, não exis te essa fi gu ra,
nem com ou tro nome, mas aqui, sim. Veja o quan to
elas são one ra das! O que acon te ceu? Não se cum -
priu a lei. Hou ve de man da ju di ci al. Hoje, as com pa nhi-
as aé re as têm a re ce ber dos Esta dos, em ICMS pago
a mais, uma for tu na in cal cu lá vel. As com pa nhi as aé -
re as de vem à Pe bro bras, à BR Dis tri bu i do ra, que, por
sua vez, deve aos Esta dos. Por que, en tão, não se faz
um en con tro de con tas das com pa nhi as aé re as – a
Vasp é uma das mais sa cri fi ca das – com a BR Dis tri-
bu i do ra e da BR Dis tri bu i do ra com os Esta dos? Com
isso, es ta ría mos ob je ti va men te aju dan do às com pa-
nhi as aé re as. Se na dor Pa u lo Paim, está aí uma ta re fa
que V.Exª po de ria li de rar jun to com o Se na dor Mar ce-
lo Cri vel la.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
E es ta re mos to dos uni dos, por que ago ra V. Exª traz
ao meu co nhe ci men to um fato re le van te que da ria so -
lu ção a todo esse pro ble ma se cum prís se mos a Lei
que V. Exª, tão bri lhan te men te, apre sen tou nes ta
Casa.

Para con clu ir, Sr. Pre si den te, que ro agra de cer
pela sua ge ne ro si da de. Aliás, o povo de Ro ra i ma é
ge ne ro so.

Há uma ques tão, por isso, que pre ci sa ser pos ta
em evi dên cia: na re a li da de, a quem in te res sa essa fu -
são Va rig/TAM? Se ria ver da de i ro di zer, por exem plo:
em pri me i ro lu gar, ao go ver no, em se gui da, aos ato -
res eco nô mi cos en vol vi dos, mais adi an te, aos in ves ti-
do res que es tão ávi dos em ga nhar mais di nhe i ro,
mais à fren te, ou às ins ti tu i ções fi nan ce i ras ou à pró -
pria TAM? Não sei. Só o fu tu ro das ne go ci a ções será
ca paz de mos trar a ver da de.

Enquan to per sis tem as dú vi das, nos ter mos atu -
a is, cer to é que a fu são Va rig/TAM pre ju di ca cer ca de
24 mil em pre ga dos, que não con se guem co lo car em
pa u ta as suas jus tas re i vin di ca ções, ante a pers pec ti-
va de per de rem anos de tra ba lho pro du ti vo, por te rem
frus tra das as es pe ran ças de uma apo sen ta do ria
com pa tí vel, ajus ta da e ga ran ti da, até en tão, pelo seu
fun do de pre vi dên cia, o Ae rus, cujo des ti no fi nal será
a li qui da ção, pela per da ir re pa rá vel de seus di re i tos,
sa bi do que, ex tin ta a em pre sa, as ques tões por ven tu-
ra não re sol vi das, le va rão anos e anos nos tri bu na is.

Tor na-se, por tan to, ne ces sá rio olhar e pro ver as
me di das de sal va guar da e a ga ran tia dos di re i tos ina -
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li e ná ve is dos seus em pre ga dos, pois a   Va rig deve a
eles, ae ro na u tas e ae ro viá ri os, o ga lar dão de ter sido
e ser a ma i or em pre sa aé rea do Bra sil de to dos os
tem pos.

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

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SR. SENADOR MARCELO CRIVELLA.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Sr. Pre si den te, Sr¨£s e Srs. Se na do res, am plos se to-
res da so ci e da de bra si le i ra va com pa nhan do com
gran de ex pec ta ti va a evo luo das dis cuss so bre o pro -
ces so de fu sen tre as com pa nhi as Vi aA Rio-Gran den-
se (Va rig) e a TAM Li nhas AS.A.

Como se sabe, o as sun to pole tem mo bi li za do o
Go ver no, ins ti tu i fi nan ce i ras, em pre sas cre do ras das
duas com pa nhi as, in ves ti do res, es pe ci a lis tas em fus,
alm de mi lha res de em pre ga dos e seus fa mi li a res, que
es tex tre ma men te pre o cu pa dos com a onda de de mis-
sem mas sa que cer ta men te de ve ro cor rer tlo go seja
con cre ti za da a uni en tre as duas em pre sas are as.

Para a Asso ci a de Pi lo tos da Va rig (APVAR), a
idda fus, alde ser equi vo ca da por que li qui da de vez
com uma em pre sa aque tem 76 anos de ines tim ser vi-
pres ta dos ao Pae gran de pres tin ter na ci o nal, pre ju di-
ca ine ga vel men te os in te res ses na ci o na is.

Entre os nu me ro sos efe i tos per ver sos que po -
dem acon te cer de ime di a to, caso seja con cre ti za da a
ope ra nos ter mos em que est sen do en ca mi nha das as
dis cuss, pode-se ci tar al gu mas gra ves re per cuss.
Com a fus, cen te nas de em pre sas pres ta do ras de
ser vi nes ca par da fal. Mi lha res de tra ba lha do res es pe-
ci a li za dos, com mu i tos anos de tra ba lho, ser de mi ti-
dos e di fi cil men te con se gui ro um novo em pre go. O
Sis te ma de Pre vid do gru po Va rig (AERUS), que abri -
ga cer ca de 35 mil apo sen ta dos e de pen den tes, ser li-
qui da do de um sgol pe ap so frer o ca lo te em seus
crpre vi den ci ri os e tra ba lhis tas, de i xan do na pene no
aban do no, jo ga das prsor te, fa min te i ras. A eco no mia
do Esta do do Rio de Ja ne i ro per de rim por tan tes re ce i-
tas com o fe cha men to do ma i or par que de ma nu te na-
e ron da AmLa ti na. Para ter mos ape nas uma id se to ri al
da di mens do pre ju, bas ta di zer que, em meu Esta do,
a Va rig res pon de hoje por mais de 10 mil em pre gos
di re tos e 50 mil in di re tos.

Por fim, para com ple tar essa sde gol pes cer te i-
ros, os co fres pfi car des ca pi ta li za dos com os sa ques
que ser re a li za dos, pois, ine vi ta vel men te, o Go ver no
ter de dis po ni bi li zar re cur sos do Ban co Na ci o nal de
De sen vol vi men to Eco ne So ci al (BNDES) para a for -
ma da nova em pre sa e, tamb, do Fun do de Ampa ro ao 
Tra ba lha dor (FAT), para co brir os cus tos das de mis-
ses pre vis tas de cer ca de 14 mil em pre ga dos.

Se gun do a APVAR, o va lor es ti ma do pelo Ban co
Fa tor, um dos ne go ci a do res do pro ces so de fus, para

fa zer face des pe sas com as de miss da or dem de 675
milh de re a is, ali, quan tia su pe ri or a que se ria ne cess-
pa ra re cu pe rar a com pa nhia, como mos tra do no Pla no
de Re es tru tu raAm pla (PRA), ela bo ra do, por so li ci ta da
en ti da de, pela em pre sa de con sul to ria SR Ra ting.

No que se re fe re id que fa zem par te do do cu-
men to dos em pre ga dos e que in di cam as al ter na ti vas
mais co e ren tes para a re cu pe ra da em pre sa, im por-
tan te sa li en tar que os ne go ci a do res da fuso se quer ti -
ve ram qual quer in te res se em con vo car o cor po fun ci-
o nal para co nhe cer e dis cu tir os de ta lhes e as li nhas
mes tras do pro je to de re es tru tu ra por ele pro pos to.

Assim, di an te des sa re a li da de, pode-se di zer
que o pro ces so de ne go ci a da fu sest do inao fim ei va-
do de er ros. Aci ma de tudo, ele uni la te ral, au to ri trio e
ex clu den te, por que afas ta da mesa de ne go ci aa re-
pre sen ta leg de cer ca de 24 mil em pre ga dos e ig no ra
suas re i vin di ca, que es tex plem do cu men to de ineg va-
lor te anal, o PRA jre fe ri do.

Para se rem, ao me nos, mais de mo cre re a lis tas,
os ne go ci a do res da fus de ve ri am dis tin guir fa vo ra vel-
men te dois as pec tos que con si de ra mos dos mais fun -
da men ta is para a con cre ti za da unio Va rig-TAM. Em
pri me i ro lu gar, ad mi tir que to dos os tra ba lha do res da
Va rig sos seus ma i o res cre do res e, nes se sen ti do, de -
ve ri am ser re co nhe ci dos como os ma i o res aci o nis tas
da em pre sa re sul tan te da fus. Ali, convm sa li en tar,
essa uma das re i vin di caj de fi ni da pela APVAR, for ta le-
ci da em ma ni fes to da ca te go ria pu bli ca do re cen te-
men te.

A ou tra gran de po lest na par ti ci pa da Va rig na fu -
tu ra em pre sa que ser cri a da com a fus. Para a ma i o ria
dos em pre ga dos e suas en ti da des re pre sen ta ti vas,
ne xis te a me nor con di de ace i tar-se a par ti ci pa da Va -
rig com ape nas 5%. Para essa ma i o ria, se ria um gran -
de con tra-sen so re du zir a Va rig a uma po si de in sig ni-
fic di an te da TAM, quan do a sua im port hist, na ci o nal,
in ter na ci o nal e ma te ri al mu i tas ve zes ma i or.

Se gun do a di re da APVAR, des de 2002, a TAM
vem acu san do que da de efi ci o pe ra ci o nal, re gis tran do
in clu si ve 35 numa es ca la de 100, o que, diga-se de
pas sa gem, de for ma al gu ma, pode ser con si de ra do
um dado des prez. Mais gra ve ain da que a TAM man -
tu ma fa cha da de so li dez e con sis tad mi nis tra ti va que
ncor res pon dem re a li da de do seu dia-a-dia. Mu i to pelo 
contr, nes se que si to os di agnsfri os e res sal tam que a
TAM ncon se gue voar com suas pra sas e, por isso,
tem usa do de to dos os me i os para tor nar mais difa cri -
se da Va rig e en fra que cer a sua ca pa ci da de de re sist.

De qual quer ma ne i ra, ape sar do gran de bom-
bar de io que tem so fri do e das di fi cul da des econ que
atra ves sa, a Va rig ain da li de ra os cdo Bra sil.

Se gun do da dos do De par ta men to de Avi a Ci vil
(DAC) re fe ren tes ao mde maio, a em pre sa do mi na va
36,05% do mer ca do ana ci o nal. Por sua vez, a TAM
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de ti nha 31,49%, a GOL 17,99%, a Vasp 13,05%, e o
res tan te das com pa nhi as aem ope ra, cer ca de 1,42%
da ven da de bi lhe tes.

Co nhe cen do to dos es ses da dos, nin gu de
bom-sen so po de ria ima gi nar um mo de lo de fu sen tre
duas em pre sas, onde uma de las, com mais hist, com
mais re pre sen ta ti vi da de, com ma i or ca pa ci da de t,
com ineg vel qua li da de pro fis si o nal, com ma i or nde
ae ro na ves e ma i or nde em pre ga dos, fos se sim ples-
men te de ses ta bi li za da para per mi tir o dom da ou tra
que, na ver da de, nre ne, nem de lon ge, qua li da des se -
me lhan tes.

Pois bem, no que se re fe re pol dis cuss da in cor-
po ra da Va rig pela TAM, o que fica bem cla ro apes te
pro nun ci a men to jus ta men te a po sio dos ne go ci a do-
res. Ao que nos pa re ce, eles pro cu ram de fen der com
mais ar dor os in te res ses do lado me nos cre den ci a do.
Assim, pro cu ram re le gar a um se gun do pla no, como
jvi mos, as qua li da des de ti das pela em pre sa mais
com pe ten te, no caso a Va rig, e as con seq ne fas tas
que a li qui da des ta acar re ta ria para o Pa.

Sr. Pre si den te, Sr¨£s e Srs. Se na do res, gos ta ria
de en cer rar mi nha in ter ven nes te Plen de i xan do em
aber to a se guin te quest: na re a li da de, a quem in te res-
sa essa fuso Va rig-TAM? Se ria ver da de i ro di zer, por
exem plo: em pri me i ro lu gar, ao Go ver no, em se gui da,
aos ato res eco nen vol vi dos, mais adi an te, aos in ves ti-
do res que es tem ga nhar mais di nhe i ro, mais fren te,
as ins ti tu i fi nan ce i ras en vol vi das e TAM? So fu tu ro das 
ne go ci a ser ca paz de mos trar a ver da de.

Enquan to per sis ti rem as d, nos ter mos atu a is,
po de mos ga ran tir que a fus Va rig-TAM pre ju di ca cer ca
de 24 mil fun ci on, que ncon se guem co lo car em pa u ta
as suas jus tas re i vin di ca es, ante a pers pec ti va de per -
de rem anos de tra ba lho pro du ti vo, por te rem frus tra-
das as es pe ran de uma apo sen ta do ria com pat, ajus -
ta da e ga ran ti da, atent, pelo seu fun do de pre vidn cia,
o AERUS, cujo des ti no fa tal sera li qui da, pela per da ir -
re par de seus di re i tos, sa bi do que, ex tin ta a em pre sa,
as quest por ven tu ra nre sol vi das, le va ra nos e anos nos
tri bu na is.

Tor na-se, por tan to, ne ces so lhar e pro ver as me -
di das de sal va guar da e ga ran tia dos di re i tos ina li en-
dos seus em pre ga dos, pois a Va rig deve a eles, ae ro-
na u tas e ae ro vi, o ga lard de ter sido e ser a ma i or em -
pre sa ado Bra sil, de to dos os tem pos.

Mu i to obri ga do!
O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Antes

de pas sar a pa la vra para a Se na do ra Serys Slhes sa-
ren ko, gos ta ria de fa zer uma ob ser va ção quan to à so -
li ci ta ção de pu bli ca ção que o Se na dor Pa u lo Paim fez
em seu pro nun ci a men to: a Pre si dên cia a de fe re, na
for ma do Re gi men to.

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Serys Slhes sa-
ren ko.

A SRª SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT) – Sr. Pre si den te, o Se na dor Mar ce lo Cri vel la re -
quer seja dado como lido, na ín te gra, o dis cur so que
S. Exª não con se guiu ter mi nar nes ta tri bu na há pou -
cos ins tan tes.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – O Se -
na dor Mar ce lo Cri vel la, de igual modo, so li ci ta à Mesa 
que faça pu bli car o seu dis cur so na ín te gra, uma vez
que não foi lido to tal men te.

S. Exª será aten di do na for ma do Re gi men to.
Des cul pe-me, Se na do ra Serys Slhes sa ren ko. V. 

Exª tem a pa la vra.
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, Srª e Srs. Se na do res, in fe-
liz men te, o Se na dor Pa u lo Paim não está nes te ins-
tan te no ple ná rio, mas abor da rei ra pi da men te o tema
tra ta do por S. Exª na ma nhã de hoje, ou seja, a ques -
tão dos tra ba lha do res ru ra is.

Não te nho dú vi da – in clu si ve, já afir mei nes ta tri -
bu na – de que a re for ma agrá ria é es sen ci al, é fun da-
men tal para o de sen vol vi men to do País. Qu an do falo
dos pa í ses di tos “de sen vol vi dos”, sem pre os co lo co
en tre as pas, por que con si de ro ques ti o ná vel o de sen-
vol vi men to de pa í ses como os Esta dos Uni dos, a
Ingla ter ra e ou tros, que mu i tas ve zes têm a sua eco -
no mia sus ten ta da na ex plo ra ção dos pa í ses sub de-
sen vol vi dos. O Se na dor Mão San ta re cla ma mu i to so -
bre a ques tão da dí vi da, e eu, se vier a tra tar des se
as sun to, vou re cla mar mu i to mais do que S. Exª. Não
é pos sí vel con ti nu ar pa gan do es ses per cen tu a is so -
bre a dí vi da. Isso é sim ex plo ra ção dos gran des so bre
os me nos de sen vol vi dos. Os pa í ses que com põem o
G-7, o G-8 – sobe o nú me ro dos com po nen tes –, es -
ses pa í ses já fi ze ram re for ma agrá ria.

Con si de ro fal ta de in te li gên cia, para não di zer
bur ri ce – ter mo cor re to, mas mu i to for te para dizê-lo
aqui –, po si ci o nar-se con tra a re for ma agrá ria. Aliás,
não ve mos nin guém se po si ci o nar fron tal men te con -
tra a re for ma agrá ria. To dos são a fa vor, des de que
não se me xam nas co i sas que es tão aí, em es pe ci al
nas tais ter ras pú bli cas. O nos so Pre si den te Lula, por
meio do Mi nis té rio da Re for ma Agrá ria e do Incra, tem 
pos tu ra de fi ni da e de ter mi na da: ter ra pú bli ca será re -
a gre ga da, re to ma da, por que ter ra pú bli ca ser ve para
fim de re for ma agrá ria e não para aque les que se
apos sa ram de 05 mil, 10 mil, 15 mil ou 20 mil hec ta-
res. Está na lei: ter ra pú bli ca tem di men são de ter mi-
na da; a par tir daí, tem que ser res ga ta para se fa zer
re for ma agrá ria. Che ga de in ves tir di nhe i ro para ter ra
su per fa tu ra da. Se há ter ra pú bli ca, ela tem que ser
res ga ta da para a re for ma agrá ria. É esse o ca mi nho,
sim.

E pre ci sa mos fa zer a re for ma agrá ria, como dis -
se o Se na dor Mar ce lo Cri vel la, com po lí ti ca agrí co la
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tam bém. Só ter ra não dá, não re sol ve, por que o pe -
que no agri cul tor não tem se quer um lote mí ni mo de
ter ra para pro du zir e ti rar, pela agri cul tu ra fa mi li ar, o
sus ten to de sua fa mí lia. Então, ele pre ci sa, sim, de
uma po lí ti ca agrí co la. Ele pre ci sa da ter ra, da sua re -
gu la ri za ção. É pre ci so que brar essa co lu na ver te bral
do cré di to ban cá rio para o pe que no pro du tor, por que
ele não tem op ção. Ele tem a ter ra, que não está re gu-
la ri za da, e, des sa for ma, não pode ter o cré di to. Se a
ter ra es ti ver re gu la ri za da, ele não pode se quer pas -
sar na por ta de um ban co, Sr. Pre si den te, por que, se
for fa zer qual quer em prés ti mo, ele cor re rá o ris co de
per der o seu pe que no ter re no, seu pe que no es pa ço
de ter ra, para o ban co que lhe con ce deu o cré di to.

Por tan to, é pre ci so que brar a co lu na do cré di to
agrí co la via ban co. Nes se sen ti do, já to mou pro vi dên-
cia o Pre si den te Lula, que lan çou o pro je to de com pra
an te ci pa da de pro du tos, de com pra di re ta ao pro du tor
da agri cul tu ra fa mi li ar. Não vou fa lar so bre esse pro je-
to ago ra, por que ain da te nho que fa lar so bre ou tras
ques tões e o tem po de que dis po nho é es cas so, mas
ele é fun da men tal.

Em re la ção ao MST, que ro di zer que se tra ta de
um mo vi men to or ga ni za do, sim. A des pe i to de al guns
di ze rem que o mo vi men to dos sem-ter ra é clan des ti-
no e ba gun ce i ro, que ro aqui de cla rar que acre di to ser, 
es pe ci al men te o MST, um mo vi men to or ga ni za do.
Admi to que al guns aven tu re i ros pos sam es tar à fren te
de mo vi men tos fal sos, prin ci pal men te nes te ano que
an te ce de as ele i ções, vis lum bran do a pos si bi li da de
de se ele ge rem com 300, 400 ou 500 vo tos como ve -
re a do res em pe que nos Mu ni cí pi os; es ses aven tu re i-
ros fi cam fa zen do ba ru lho de for ma de sor ga ni za da,
de for ma que re al men te traz pro ble mas à so ci e da de.

O MST, não. O MST é um mo vi men to or ga ni za-
do, que tem cre di bi li da de, in clu si ve cre di bi li da de in-
ter na ci o nal. É um mo vi men to sé rio. Pre ci sa mos res -
pe i tar esse mo vi men to, os seus an se i os, a sua bus ca
e suas ne ces si da des. O pou co de re for ma agrá ria que 
FHC fez de veu-se à or ga ni za ção do MST, que co lo-
cou o pé na por ta e dis se que re al men te bus ca va ter -
ras. Algu ma co i sa acon te ceu? Pou quís si ma. Ago ra,
po rém, o nos so go ver no tem que fa zer acon te cer mu i-
to mais e com agi li da de. Assim vai ser.

Co lo car-se con tra a re for ma agrá ria é fal ta de in -
te li gên cia das oli gar qui as, das eli tes atra sa das, às
qua is o Se na dor Mar ce lo Cri vel la se re fe riu com mu i ta
pro pri e da de em seu dis cur so. Há uma par ce la da eli te
que re al men te não quer que o Bra sil avan ce, não quer
que a ma i o ria da po pu la ção te nha con di ções de vida
e de so bre vi vên cia mí ni mas. Além de fa zer dis cur sos,

te mos que sen tir na pele, te mos que ver o que es sas
pes so as es tão so fren do.

Que se faça a re for ma agrá ria! A re for ma agrá ria
não é ne nhu ma re vo lu ção so ci a lis ta, e não per ce ber
isso é fal ta de in te li gên cia. Do meu pon to de vis ta,
essa re for ma de ve ria ser fe i ta até de for ma di fe ren ci a-
da, mas, da for ma como vem sen do fe i ta, Sr. Pre si-
den te, é a de fe sa da ini ci a ti va pri va da, é a de fe sa do
ca pi tal, é a de fe sa do ca pi ta lis mo. Não é ne nhu ma
me di da so ci a lis ta, Srªs e Srs. Se na do res. Aliás, a re -
for ma agrá ria de ve ria até in clu ir a pro du ção co le ti va e
ou tras co i sas mais que não va mos dis cu tir aqui, mas,
da for ma como vem sen do fe i ta, é uma me di da emi -
nen te men te ca pi ta lis ta.

Por que o ca pi tal está com tan to medo da re for-
ma agrá ria? Está com medo de quê? Está com medo
por que es sas oli gar qui as, ao lon go do tem po, apos-
sa ram-se de tudo, de to das as ri que zas des te País, e
que rem con ti nu ar a fazê-lo, que rem pre ser var o mo -
de lo. Não in te res sa se há pes so as pas san do fome,
de sem pre ga das, se há jo vens sem pers pec ti va de
vida, nada dis so in te res sa para es sas eli tes ga nan ci-
o sas.

Di zem que vão mon tar mi lí ci as pa ra le las, mas
isso é cri me. Os go ver na do res têm que to mar uma ati -
tu de di an te de de cla ra ções des se tipo. Mi lí ci as pa ra-
le las são or ga ni za ções cri mi no sas. Quem tem que
cu i dar de even tu a is pro ble mas, de qual quer vi o lên cia
de uma par te ou de ou tra que por ven tu ra ve nha a
exis tir – es pe ro que não exis ta – são as for ças or ga ni-
za das nos Esta dos, e não mi lí ci as pa ra le las. Re pi to:
mi lí cia pa ra le la é cri me. Qu e ro ver se os di ri gen tes do
Exe cu ti vo, em es pe ci al os go ver na do res dos Esta dos,
vão se im por e im pe dir que isso acon te ça. Se per mi ti-
rem que isso acon te ça, es ta rão per mi tin do o cri me.

É pre ci so aten tar para a de man da re pri mi da gi -
gan tes ca de des pe jos no País. O pró prio Ju di ciá rio
es ta va se gu ran do, mas ago ra está con ce den do li mi-
na res de ses pe ra da men te. No meu Esta do de Mato
Gros so fo ram con ce di das cen to e se ten ta e tan tas li -
mi na res de des pe jo, Exce lên ci as. Estão des pe jan do
até pes so as que já es ta vam as sen ta das, e isso é fe i to
de for ma até equi vo ca da, com base em po lê mi cas de -
ci sões ju di ci a is. Para ter ras que já es tão sen do ob je to
de pro ces so de de sa pro pri a ção em ní vel fe de ral, a
Jus ti ça Esta du al está con ce den do li mi nar. Se fos se
ca bí vel, isso te ria que ser pela Jus ti ça Fe de ral. Quer
di zer, até es ses equí vo cos es tão acon te cen do: go ver-
na do res es tão au to ri zan do a for ça po li ci al a fa zer des -
pe jos que, às ve zes, têm como base me di das li mi na-
res equi vo ca das. Isso é um ab sur do! Isso é per se gui-
ção! Isso re al men te é mo vi men ta ção das eli tes que
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es tão com medo de per der as ter ras de que se apos -
sa ram de for ma in de vi da.

Cha mo a aten ção para o fato de que aqui não
es ta mos nos re fe rin do aos que têm a sua ter ra re gu la-
ri za da, que a com pra ram di re i to, que a re gu la ri zam,
que es tão com tudo cer to. Esta mos fa lan do da que les
que se apos sa ram de for ma in de vi da de gran des ex -
ten sões de ter ra e que, hoje, têm que de vol vê-las.

Pela po lí ti ca do novo go ver no, as ter ras pú bli cas
se rão res ga ta das. Se rão res pe i ta das as pro pri e da des
le ga is, mas o que es ti ver além será res ga ta do. E eu
es pe ro que seja mes mo para fins de re for ma agrá ria.

Dis se que fa la ria des se as sun to mu i to ra pi da-
men te, mas aca bei me de mo ran do mu i to. Po rém,
como hoje o Se na dor que pre si de a ses são está con -
ce den do um tem pi nho a mais para nós, já es tou cho -
ran do an tes!

Di ri gin do-me es pe ci al men te ao Se na dor Mão
San ta, que é mé di co e está sem pre fa lan do das ques -
tões da sa ú de, gos ta ria, ra pi da men te, de fa lar algo
so bre o as sun to. Vou ler um pe que no tex to, cujo tí tu lo
é “Vá ri os re mé di os têm pro pa gan da ir re gu lar”.

Mo ni to ra men to pa tro ci na do pela Agên -
cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (Anvi sa)
mos tra que 90% das 930 pe ças pu bli ci tá ri as
de me di ca men tos ana li sa das en tre ou tu bro
de 2002 e maio des te ano fe rem a le gis la-
ção que re gu la men ta o se tor.

Entre as in fra ções mais fre qüen tes es -
tão a omis são da con tra-in di ca ção prin ci pal,
o uso de men sa gens di ri gi das a cri an ças e
ado les cen tes, a au sên cia do nú me ro de re-
gis tro do pro du to e a in clu são de ter mos
como “apro va do”, “re co men da do por es pe ci-
a lis tas”, “se gu ro” e “pro du to na tu ral”.

A re so lu ção 102, prin ci pal re gu la men to
da pro pa gan da de me di ca men tos, foi ela bo-
ra da pela Anvi sa em no vem bro de 2000,
após con sul ta a 42 en ti da des dos se to res
en vol vi dos. Mas o que diz a re so lu ção pa re-
ce le tra mor ta di an te do alto per cen tu al de
ir re gu la ri da des de tec ta do no mo ni to ra men-
to, fe i to por 14 uni ver si da des.

Se na dor Mão San ta, V. Exª está sem pre re cla-
man do des sa ques tão do con tro le de me di ca men-
tos, ques tão que, re al men te, é gra ve. A res pe i to do
as sun to, há um pro je to de nos sa au to ria tra mi tan do
nes ta Casa que eu sin te ti za ria em pou cas pa la vras:
ne nhum me di ca men to po de rá ter pro pa gan da se
não ti ver re gis tro na Anvi sa. Acre di to que isso con tri-
bu i ria bas tan te para re sol ver o pro ble ma. Se ria ter -

mi nan te men te pro i bi da a ve i cu la ção de pro pa gan da
de um re mé dio que não ti ves se re gis tro na Anvi sa.
Acre di to que isso con tri bu i ria gran de men te para o
con tro le des se ab sur do que vem acon te cen do.

Era esse o re gis tro que ti nha a fa zer so bre os
me di ca men tos.

Mu dan do de as sun to: como Pre si den te da Fren -
te Par la men tar para o De sen vol vi men to Sus ten tá vel e 
Apo io às Agen das 21 Lo ca is, eu gos ta ria de fa zer um
bre ve re la to so bre o tra ba lho des sa fren te par la men-
tar, que con ta com a par ti ci pa ção de 106 De pu ta dos e 
de 25 Se na do res.

Ontem, re a li za mos uma re u nião em que de fi ni-
mos a pri me i ra pa u ta de tra ba lho da Fren te Par la men-
tar Mis ta Agen da 21 Lo cal, que pre si do – já es tou re -
du zin do o nome, por que ele é re al men te mu i to com -
pri do. Fa rei um bre ve re la to da nos sa pa u ta, que é ex -
tre ma men te tra ba lho sa – te mos tra ba lho para mu i to
tem po e para mu i tos Par la men ta res. Com isso, pre-
ten do es ti mu lar as Srªs e os Srs. Se na do res que ain -
da não par ti ci pam des sa fren te a ade rir a ela. 

Tra ta-se de uma fren te de ex tre ma re le vân cia e
que deve che gar a to dos os Mu ni cí pi os do nos so País
– “to dos” é ex pres são do meu oti mis mo, por que é mu -
i to di fí cil atin gir a to dos. A Agen da 21, como to dos sa -
be mos, é uma pro po si tu ra nas ci da na Eco-92, re a li za-
da no Rio de Ja ne i ro, mas, como fren te par la men tar,
ain da não se ha via or ga ni za do, o que acon te ceu so -
men te nes te ano de 2003. 

Tão logo as su mi mos a ca de i ra no Se na do, es ti-
mu la mos a or ga ni za ção des ta fren te par la men tar.
Hoje ela já é uma or ga ni za ção bas tan te con so li da da,
prin ci pal men te de po is da re u nião de on tem, que foi a
pri me i ra de fato. De po is dis so, hou ve a re u nião para a
ele i ção da Di re to ria, para a qual fui ele i ta Pre si den te,
e o De pu ta do João Alfre do, vice-Pre si den te. Não es -
tou com o nome de to dos os mem bros que a com-
põem, mas já es ta mos em pro ces so de re gu la ri za ção
jun to ao car tó rio, para que pos sa mos ter, en fim, um
es ta tu to, vis to que essa fren te tem um po ten ci al mu i to
gran de de bus ca de re cur sos in clu si ve ex ter nos.

Vou ten tar fa lar bre ve men te da pa u ta que foi dis -
cu ti da e já de ci di da no dia de on tem. De fi niu-se que
será fe i ta so li ci ta ção de apo io do Inter le gis para a re a-
li za ção de vi de o con fe rên ci as com o ob je ti vo de fa ci li-
tar a co mu ni ca ção da Fren te Agen da 21 com as
Assem bléi as Le gis la ti vas Esta du a is, com a Câ ma ra
Le gis la ti va do Dis tri to fe de ral e com as Câ ma ras Mu -
ni ci pa is, uma vez que é fun da men tal esse in ter câm-
bio de idéi as.
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A ques tão do de sen vol vi men to sus ten tá vel já
vem sen do tra ta da pe las or ga ni za ções não go ver na-
men ta is e pelo Mi nis té rio do Meio Ambi en te. No en -
tan to, é pre ci so que os ór gãos ins ti tu ci o na is – as Câ -
ma ras Mu ni ci pa is, as Pre fe i tu ras, os Go ver nos de
Esta dos, as Assem bléi as Le gis la ti vas e o pró prio
Con gres so Na ci o nal – hoje mu i to dis tan tes do pro ble-
ma do de sen vol vi men to sus ten tá vel, to mem essa
ques tão para si. Da dos de uma pes qui sa de mons tram
que me nos de 10% das or ga ni za ções go ver na men ta-
is es tão atu an do nes se pro ble ma. Pre ci sa mos, pois,
atu ar mais, para que pos sa mos nos po si ci o nar fa vo-
rá ve is ao que é bom e con trá ri os àqui lo de que dis cor-
da mos em re la ção à de fe sa do nos so pró prio País, ao
seu de sen vol vi men to sus ten tá vel.

É nes se sen ti do que o apo io do Inter le gis será
im por tan te, pois pos si bi li ta rá que al can ce mos to dos
os Esta dos e a ma i o ria dos nos sos Mu ni cí pi os.

Uma ou tra ques tão que tam bém que foi dis cu ti-
da e apro va da diz res pe i to à pos si bi li da de de que a
Agen da 21 lo cal che gue às es co las. Para tan to, o Se -
na dor Mar ce lo Cri vel la, ao par ti ci par da re u nião, deu
idéi as mu i to in te res san tes. É uma pena que S. Exª
não se en con tre em ple ná rio. Mas foi de ci di do que ire -
mos par ti ci par, em con jun to com o Mi nis té rio da Edu -
ca ção e com o Mi nis té rio do Meio Ambi en te, do Pro -
gra ma Sal to para o Fu tu ro, quan do se rão fe i tas in ser-
ções nos me i os de co mu ni ca ção – e bus ca re mos
usá-los ao má xi mo – no sen ti do de al can çar um ma i or
pú bli co. Fa re mos um agru pa men to de to das as for ças
para que, em con jun to, tra ba lhe mos no sen ti do do de -
sen vol vi men to sus ten tá vel do País.

É fun da men tal a par ti ci pa ção do Mi nis té rio da
Edu ca ção por que vai per mi tir que a Agen da 21 lo cal
che gue às es co las. Sa be mos que o de sen vol vi men to
sus ten tá vel é um con ce i to que de ve mos le var aos
adul tos, mas é mu i to im por tan te que ocor ra, nas es -
co las, com as cri an ças, a mu dan ça de men ta li da de
em re la ção a esse tema. Para tan to, um gru po de três
pes so as fará uma pes qui sa com o ob je ti vo de de ter-
mi nar como as cri an ças e os jo vens po dem par ti ci par,
di zen do o que pen sam. Assim, des per ta re mos ne les
a von ta de e a de ter mi na ção de par ti ci par do que eu
cha ma ria de um gran de mo vi men to de bus ca do de -
sen vol vi men to sus ten tá vel para o nos so País.

Fa lou-se ain da na re a li za ção do se mi ná rio na ci-
o nal, ob je ti van do as sem bléi as le gis la ti vas e ins ti tu i-
ções con gê ne res, como fe de ra ções de Mu ni cí pi os,
en fim en ti da des que or ga ni zam e aglu ti nam go ver na-
do res, se cre tá ri os es ta du a is e mu ni ci pa is de meio
am bi en te, pre si den tes de as sem bléi as le gis la ti vas,

com o in tu i to de que o mo vi men to da Fren te Par la-
men tar Mis ta do Con gres so Na ci o nal es pa lhe seus
ten tá cu los nos Esta dos e, prin ci pal men te, nos Mu ni-
cí pi os. E em re la ção aos Mu ni cí pi os, es pe ra mos a or -
ga ni za ção de fó runs mu ni ci pa is, com dis cus sões am -
plas, em que par ti ci pem a so ci e da de or ga ni za da, as
câ ma ras mu ni ci pa is e os go ver nos mu ni ci pa is para se 
ela bo rar o pro je to de de sen vol vi men to sus ten tá vel
para cada Mu ni cí pio. E, uma vez ela bo ra dos, es ses
pro je tos iri am para apro va ção da Câ ma ra e des lan-
cha ri am. Tam bém se ria im por tan te a re a li za ção dos
con sór ci os mu ni ci pa is.

Exis tem Mu ni cí pi os, Se na dor Mão San ta, Se na-
dor Eu rí pe des Ca mar go, Se na dor Au gus to Bo te lho,
que pre si de esta ses são, que são tão pe que nos que
ape nas uma me di da re sol ve ria o pro ble ma de três,
qua tro ou até cin co Mu ni cí pi os. Por exem plo, o tra ta-
men to do lixo. Em um Mu ni cí pio de pe que na ex ten são
ter ri to ri al, como al guns que exis tem no Esta do de
Mato Gros so, po de mos fa zer uma usi na de re ci cla-
gem e com pos ta gem de lixo que aten da a qua tro ou
cin co Mu ni cí pi os, re sol ven do essa ques tão tão gra ve
para o meio am bi en te. Se guin do esse exem plo, po de-
ri am ser fe i tos con sór ci os de sa ú de que aglu ti nem vá -
ri os Mu ni cí pi os, con sór ci os na área de edu ca ção, na
área do trans por te, en fim, con sór ci os que aglu ti nem
Mu ni cí pi os, fa ci li tan do e me lho ran do a qua li da de de
vida da po pu la ção.

Isso tudo é de sen vol vi men to sus ten tá vel, por-
que o prin ci pal é a pre ser va ção da vida. E para a vida
ser pre ser va da, pre ci sa mos pre ser var a na tu re za,
pre ci sa mos pre ser var o meio am bi en te.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na do ra
Serys Slhes sa ren ko, V. Exª me per mi te um apar te?

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT) – Pois não, Se na dor Mão San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – V. Exª, com mu i-
ta for ça e com mu i ta gran de za, re pre sen ta a mu lher,
que sem pre, em to dos os epi só di os da His tó ria, foi
mais al ti va que os ho mens. E a sua che ga da tra duz
isso. O Esta do de Mato Gros so ga nhou um dos ma i o-
res lí de res da His tó ria po lí ti ca des te País, que se eter-
ni zou pelo gri to da re de mo cra ti za ção: a vol ta das ele i-
ções di re tas. Mas tam bém que ro dar uma co la bo ra-
ção, por que vejo V. Exª lu tan do, com mu i ta fi bra, por
aqui lo que tam bém é mu i to im por tan te: as es tra das.
D. Pe dro I já acon se lha ra a sua fi lha, Prin ce sa Isa bel – 
mu lher como V. Exª, que teve co ra gem de li ber tar os
es cra vos –em uma car ta, quan do foi para a Eu ro pa.
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Dis se: Isa bel, mi nha fi lha, a es tra da é o me lhor pre -
sen te que você pode dar a um povo, ao nos so povo. E
aí vai, Jus ce li no, ago ra é V. Exª. O Cide foi uma sá bia
cri a ção do Par la men to, que pe gou um im pos to da
mo bi li za ção eco nô mi ca dos de ri va dos do pe tró leo
para con ser tar as es tra das. Mas te mos que fi car mais
vi gi lan tes. Vi um gran de ho mem – e quis Deus es tar
na Pre si dên cia um mé di co, Se na dor Au gus to Bo te lho
–, Adib Ja te ne, mé di co de um Esta do pe que no, o
Esta do do Acre, trans for mar-se nes se gran de mito da
ciên cia mé di ca e da evo lu ção da car di o lo gia. Qu an do
foi Mi nis tro da Sa ú de, cri ou a CPMF – foi ele quem a
ide a li zou – para for ta le cer a sa ú de. Esse im pos to, no
en tan to, nun ca foi e nun ca irá para a sa ú de. Tal como
a CPMF, o Cide tam bém está sen do des vi a do. Eu já
ha via dito em um apar te que os pre fe i tos ad mi nis tram
com mu i tas di fi cul da des.Sei dis so por que já fui pre fe i-
to e go ver na dor. Os pre fe i tos são gen te mu i to boa,
são ide a lis tas. É como o avião. O avião é a ma i or in -
ven ção, Sr. Pre si den te, Au gus to Bo te lho. É uma in-
ven ção fun da men tal para a glo ba li za ção e o povo, na
sua sa be do ria, quan do vê uma mu lher, a ma i or cri a-
ção de Deus, cha ma-a de avião. Mas quan do cai um
avião é uma con fu são. Acon te ce o mes mo com os
pre fe i tos, que, dos qua se seis mil, em sua ma i o ria, vi -
e ram do povo, com a for ça do voto do povo e do seu
re co nhe ci men to. Vi vem um mo men to di fí cil, sem re -
cur sos fi nan ce i ros. Por isso digo, Se na do ra Serys,
que o que se pode me xer é na dí vi da. Não que rem
me xer na dí vi da, por que es tão se cur van do aos ban -
que i ros, ao FMI e que rem ti rar os re cur sos da Emen -
da nº 29, da sa ú de e da edu ca ção. Está ha ven do re a-
ção no Con gres so, pois nin guém pode ti rar re cur sos
de cus te io da Jus ti ça, das as sem bléi as, do Po der Le -
gis la ti vo, do Mi nis té rio Pú bli co, dos fun ci o ná ri os, es -
ses já sa cri fi ca dos. Só po de mos ti rar da dí vi da. Sou
mé di co e dou a so lu ção: a dí vi da foi ne go ci a da em
trin ta anos; já se pas sa ram cin co anos, fal tam vin te e
cin co. Va mos exi gir que seja re ne go ci a da em cin-
qüen ta anos, o que da ria uma fol ga aos pre fe i tos e go -
ver na do res. Se na do ra Serys, es tão que ren do ti rar o
di nhe i ro da Cide para dar fô le go, oxi gê nio aos pre fe i-
tos e go ver na do res. Então, as es tra das vão con ti nu ar
como V. Exª não de se ja.

A SRª SERYS SLHESSARENKO  (Blo co/PT –
MT) – Agra de ço V. Exª por ter cha ma do as mu lhe res
de al ti vas. Infe liz men te, ain da nos fal ta po der, e mu i to.
So mos ab so lu ta men te mi no ria no Po der, mas es ta-
mos con quis tan do es pa ço gra da ti va men te. Só al ti vez

não re sol ve mu i to. Na hora do po der po lí ti co, o que
pre ci sa mos é par ti ci par de igual para igual, não é, Se -
na do ra Iris de Ara ú jo? Aliás, V. Exª é uma Se na do ra
mu i to ati va nes ta Casa, e pre ci sa per ma ne cer nes se
meio, por que é uma lu ta do ra, uma ba ta lha do ra, uma
mu lher boa de guer ra nes ta tri bu na tam bém.

Se na dor Mão San ta, re al men te essa dí vi da é
uma he ran ça mal di ta, des sas eli tes re tró gra das que
fi ze ram tudo isso com o País, que en ter ra ram, ato la-
ram e des tru í ram o Bra sil. É uma he ran ça mal di ta.
Não te nho a me nor dú vi da e a me nor pre o cu pa ção
em di zer isso des ta tri bu na. É o que res tou, após o
País ter sido to tal men te de mo li do eco no mi ca men te,
in fe liz men te por con ta do pa ga men to des sa dí vi da,
que não fo mos nós, bra si le i ros, que cons tru í mos, não
foi o Par ti do dos Tra ba lha do res e mu i to me nos o Go -
ver no Lula. É uma he ran ça mal di ta de anos e anos,
cujo en ca mi nha men to tem que ser dado ago ra.

Con cor do com V. Exª, ela tem que ser re ne go ci-
a da, sim. Con si de ro in su por tá vel con ti nu ar mos tra ba-
lhan do e vi ven do em fun ção de as se gu rar esse tal de
su pe rá vit pri má rio – ex pres são que ode io. Cre io que
essa ques tão é gra ve e pre ci sa ser re vis ta. Nós não
cri a mos essa si tu a ção, ela não é de ago ra. É ori un da
das oli gar qui as atra sa das, das eli tes re tró gra das. E
mu i tas pes so as que es tão ago ra fa zen do dis cur sos
pro gres sis tas e avan ça dos por aí con tri bu í ram de ci si-
va men te para que a si tu a ção fi cas se do je i to que está.

Mas se es sas eli tes es ti ve rem ar re pen di das e
es ti ve rem bus can do, com se ri e da de, se re ni da de e
ho nes ti da de, mu dar, acre di to que nós po de re mos,
sim. Mas se os dis cur sos fo rem fal sos, ape nas para
fa zer de con ta, aí, re al men te, não con se gui re mos mu -
dar essa si tu a ção.

Vol tan do à Agen da 21, eu di zia que re a li za re-
mos um se mi ná rio na ci o nal. Ontem, hou ve uma re u-
nião, onde fi ze mos uma boa dis cus são so bre a re for-
ma tri bu tá ria eco ló gi ca e na qual o ter ce i ro Vice-Pre -
si den te da Agen da 21, o De pu ta do Ro nal do Vas con-
cel los, um De pu ta do mu i to atu an te, apre sen tou um
tra ba lho ra zo a vel men te con so li da do so bre o as sun to.

O Se na dor Jef fer son Pé res, que tam bém é
mem bro des sa Fren te, não pôde es tar pre sen te on-
tem, mas, após a re u nião, S. Exª me pro cu rou para di -
zer que con si de rou ex tre ma men te lou vá vel as ques -
tões dis cu ti das. Nós de li be ra mos, tam bém, so bre o
an da men to de al gu mas pro po si tu ras no Con gres so
Na ci o nal. E, aqui, peço a aten ção de V.Exªs, Sr. Pre si-
den te, Srªs. Se na do ras e Srs. Se na do res, para se ti -
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ve rem al gum pro je to so bre de sen vol vi men to sus ten-
tá vel, com um en fo que ma cro da ques tão, que in di-
quem à Fren te Par la men tar. Já te mos uma re la ção de
pro je tos so bre o as sun to, como:

– PLP nº 351/2003, que cria re ser va do Fun do
de Par ti ci pa ção dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral que 
abri guem uni da des de con ser va ção da na tu re za e
ter ras in dí ge nas de mar ca das;

– PL nº 675/1999, que dis põe so bre a Área de
Pro te ção Ambi en tal de Je ri co a co a ra-CE;

– PL nº 3.503/1997, do Se na do, que diz res pe i to
ao Pan ta nal mato-gros sen se;

– PLS nº 119/1992, que tra ta da Esta ção Eco ló-
gi ca das Ana vi lha nas, foi ar qui va do de fi ni ti va men te,
mas con si de ro pos sí vel de sar qui var e, caso não seja
pos sí vel, re a pre sen ta re mos pro pos ta; e

– PL nº 1.280/1999, so bre o Fun do Na ci o nal do
Meio Ambi en te, que tam bém está ar qui va do, mas tem 
pos si bi li da de de de sar qui va men to.

Então, se as Srªs e os Srs. Se na do res ti ve rem
co nhe ci men to de al gum pro je to nes sa área que es te-
ja tra mi tan do e que con si de rem im por tan te te nham
seu trâ mi te ace le ra do co mu ni quem à Fren te Par la-
men tar, por fa vor.

Já con clu in do, Sr. Pre si den te, há duas ques tões
que exi gi ri am mais tem po, mas não va mos nos ater a
elas. O úl ti mo item diz res pe i to à nos sa de li be ra ção
so bre vi si tas que de ve rão ser fe i tas a pro je tos de de -
sen vol vi men to sus ten tá vel, como:

– Da im ler-Chrysler/Po e ma tec Ltda., no Mu ni cí-
pio de Ana nin de ua, Esta do do Pará, pro je to que uti li-
za fi bra de coco na fa bri ca ção de ban cos e re ves ti-
men tos de car ros de luxo; 

– Pi rel li/Co o pe ra ti va de Se rin gue i ros, no Mu ni cí-
pio de Xa pu ri, no Esta do do Acre, pro je to de com pra
da pro du ção dos se rin gue i ros a pre ço de mer ca do e
pa tro cí nio de uma equi pe de fun ci o ná ri os vo lun tá ri os
para aju dar os pro du to res lo ca is a me lho rar a qua li da-
de de seu pro du to; e

– Fun do Pro tó ti po de Car bo no do Ban co Mun di-
al/Plan tar S/A, no mu ni cí pio de Cur ve lo, Esta do de
Mi nas Ge ra is, pro je to de pro du ção de fer ro-gusa com
car vão ve ge tal pro ve ni en te de flo res tas re no vá ve is
cer ti fi ca das.

E foi acres cen ta do on tem e de ve rá ser o pri me i-
ro pro je to a ser vi si ta do e para o qual con vi do to dos os
Srs. Se na do res, es pe ci al men te os Se na do res do Rio
de Ja ne i ro – os Se na do res Mar cel lo Cri vel la e Sér gio
Ca bral con fir ma ram pre sen ça e cer ta men te o Se na-
dor Ro ber to Sa tur ni no tam bém:

– Ater ro sa ni tá rio de Nova Igua çu, no Esta do do
Rio de Ja ne i ro, que é uma ação da pre fe i tu ra e da ini -
ci a ti va pri va da do Esta do. To dos sa be mos do pro ble-
ma de sa ne a men to bá si co que exis tia em Nova Igua -
çu e o pro je to já está sen do co nhe ci do na ci o nal men te
e in ter na ci o nal men te. E, se gun do de po i men tos, foi
uma so lu ção pla u sí vel e fá cil e a Fren te Par la men tar
es ta rá lá, se não me en ga no, em 8 de se tem bro.

Antes dis so, te re mos mu i tas ati vi da des. Espe ra-
mos tra zer de lá es ses co nhe ci men tos para se rem
dis cu ti dos em um ní vel mais am plo, ins ti tu ci o nal, com
vis tas a tra zer mos sub sí di os à Con fe rên cia Na ci o nal
do Meio Ambi en te, que se re a li za rá em 28, 29 e 30 de
no vem bro de 2003.

Sr. Pre si den te, te ria mu i to mais co i sas a fa lar a
res pe i to des sa Fren te Par la men tar, já que os tra ba-
lhos es tão indo a ple no va por e as ações es tão sen do
en vi da das no sen ti do de fa zer com que essa Fren te
res pon da e aten da aos ob je ti vos para os qua is foi
cons ti tu í da.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Mu i to

obri ga do, Se na do ra Serys Slhe sa ren ko.
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,

Se na dor Te o to nio Vi le la Fi lho.
O SR. TEOTÔNIO VILELA FILHO (PSDB – AL)

– Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de per mu tar com o Se -
na dor Ro me ro Jucá, que pre ci sa rá usar da pa la vra
pri me i ro.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Con -
ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro me ro Jucá, por
ces são do Se na dor Te o tô nio Vi le la Fi lho.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho à tri bu na ex ter-
nar uma pre o cu pa ção e re gis trar al guns fa tos que con -
si de ro im por tan tes e que po de rão re ver ter essa ten-
dên cia e essa in qui e ta ção que afli ge todo o País.

Os jor na is da úl ti ma se ma na in for ma ram uma
sé rie de de mis sões em em pre sas, uma das qua is a
Volk swa gen, cuja pre vi são de de mis são é de qua tro
mil tra ba lha do res.

Este é um pon to gra ve. A taxa de de sem pre go
au men tou, a di fi cul da de da po pu la ção está cada vez
ma i or, as ven das ca í ram. É pre ci so en tão agir com fir -
me za para que o Bra sil pos sa re to mar o seu cres ci-
men to e a sua mar cha no sen ti do de ofe re cer em pre-
go e dig ni da de à po pu la ção.

Des ta tri bu na, te mos fe i to al gu mas crí ti cas, mas
sem pre apre sen ta mos pro pos tas. Com re la ção à pro -
du ção de ve í cu los, al gu mas ações com ple men ta res
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pre ci sam ser efe ti va das.A pri me i ra de las – que já co -
me çou esta se ma na – é a di mi nu i ção da taxa de ju ros.
Por que não se pode fi nan ci ar, não se pode ven der au -
to mó ve is com essa taxa de ju ros exor bi tan te que se
co bra do con su mi dor. Esse é um pri me i ro ini bi dor. A
taxa de ju ros Se lic caiu 1,5%, e es pe ra mos que, nas
pró xi mas se ma nas, ca i am no va men te.

Con vo ca mos para agos to, Sr. Pre si den te, na Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, uma dis cus são com
os pre si den tes do Ban co do Bra sil e da Ca i xa Eco nô-
mi ca, com re pre sen tan tes dos três ma i o res ban cos na -
ci o na is, para dis cu tir mos a dé cou pa ge da taxa de ju -
ros real co bra da do con su mi dor, para se ve ri fi car efe ti-
va men te onde deve agir para di mi nu ir a taxa real que é
co bra da no dia-a-dia de cada bra si le i ro.

Além da ques tão dos ju ros, é im por tan te que o
Go ver no ace le re al guns ou tros me ca nis mos. Um de les
é a ques tão da ins pe ção para ve ri fi car os ve í cu los que
têm ou não con di ções de con ti nu ar ro dan do nas es tra-
das bra si le i ras. Por que a ins pe ção ve i cu lar aju da ria?
Qu an do se faz uma ins pe ção ve i cu lar e se tira de cir cu-
la ção car ros ve lhos, é im por tan te a cri a ção de me ca nis-
mos para que os pro pri e tá ri os dos car ros ve lhos pos-
sam ad qui rir no vos, dan do va zão à pro du ção dos ve í cu-
los na ci o na is. É cla ro que é pre ci so uma taxa de ju ros
di fe ren ci a da, en fim, um es for ço do País, mas a pro du-
ção au to mo bi lís ti ca bra si le i ra tem que ser re di re ci o na da
no seu con su mo, na sua ati vi da de, para não abar ro tar
os pá ti os, como es ta mos ven do ago ra.

É la men tá vel essa no tí cia da Volk swa gen e de ou -
tras in dús tri as au to mo bi lís ti cas. Espe ra mos vá ri as pro-
vi dên ci as, como da câ ma ra se to ri al do go ver no, dos sin -
di ca tos; que to dos pos sam se sen tar à mesa para en-
con trar uma sa í da cri a ti va, in te li gen te, que gere em pre-
gos e que am plie a con du ção da pro du ção.

Uma ou tra pre o cu pa ção cons ta de uma car ta
en ca mi nha da ao Pre si den te Lula pela For ça Sin di cal,
re la ti va men te aos Cen tros de Tre i na men to do Tra ba-
lha dor, que vão ser fe cha dos, em São Pa u lo e em ou -
tras lo ca li da des, exa ta men te pela fal ta de re pas se
dos re cur sos do FAT. Essa é uma pre o cu pa ção gran -
de. Co nhe ço es ses cen tros de qua li fi ca ção. No mo-
men to em que o de sem pre go au men ta, não é hora de
fe char cen tros como es ses; ao con trá rio, é hora de in -
cen ti vá-los e am pliá-los. Sei das di fi cul da des dos re -
cur sos do FAT, mas te nho cer te za de que o Cen tro de
So li da ri e da de ao Tra ba lha dor, que tam bém é man ti do
com a aju da do Mi nis té rio do Tra ba lho, não terá suas
por tas cer ra das.

 Não que ro fa lar só de no tí ci as ru ins, Sr. Pre si-
den te. Este é um qua dro de de sem pre go, de es tag na-
ção eco nô mi ca, que se está bus can do en fren tar.

Há duas ma té ri as hoje que re gis tram con quis tas
do lado da ques tão ma cro e co nô mi ca. O pri me i ro de -
les é que o Bra sil ob tém o pri me i ro su pe rá vit com as
suas con tas ex ter nas des de 1994 – aí em bu ti da a
ques tão dos ju ros. Na ver da de, te mos o re sul ta do po -
si ti vo na con ta de tran sa ções cor ren tes, que foi de
R$1,276 bi lhão. Isso quer di zer que, com tudo o que
se pa gou, com tudo o que en trou, ju ros etc., o Bra sil fi -
cou su pe ra vi tá rio em mais de US$1 bi lhão. Isso é algo 
aus pi ci o so.

Faço o re gis tro des se fato por que é uma con-
quis ta, é uma vi tó ria do equi lí brio fis cal, uma vi tó ria da 
res pon sa bi li da de nos gas tar. Se de um lado há um sa -
cri fí cio mu i to gran de do Go ver no, do ou tro, de cer ta
for ma, co lo cam-se nos ei xos es sas ques tões es tru tu-
ra is e ma cro e co nô mi cas, que são im por tan tes para o
de sen vol vi men to do País.

A úl ti ma ob ser va ção é exa ta men te a de fi ni ção,
tam bém ocor ri da on tem, do Ban co do Bra sil, da Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral, do Ban co do Nor des te e do Ban -
co da Ama zô nia, por tan to, dos ban cos fe de ra is, no
sen ti do de que, a par tir de agos to, vão li be rar, a 2% ao 
mês, re cur sos para mi cro cré di tos, para pe que nos e
mé di os tra ba lha do res, no sen ti do de aju dar tam bém a 
ge ra ção da ati vi da de eco nô mi ca. É uma no tí cia al vis-
sa re i ra. Espe ro que a ope ra ção des se mi cro cré di to
seja fá cil, ágil e rá pi da. Não adi an ta li nha de cré di to no 
ban co, se o ci da dão, o pe que no, o mi cro em pre sá rio,
não con se gue ter aces so por ca u sa da bu ro cra cia,
por ca u sa do mau aten di men to, por ca u sa, en fim, de
ques tões ad mi nis tra ti vas ou ope ra ci o na is. Há uma
de ci são do Go ver no Lula de efe ti va men te fi nan ci ar a
mi cro em pre sa, ge rar em pre gos por in ter mé dio dos
pe que nos. Essa li nha de cré di to de fi ni da on tem é mu i-
to im por tan te para a con se cu ção des se ob je ti vo.

Encer ro as mi nhas pa la vras, Sr. Pre si den te, pe -
din do a trans cri ção das ma té ri as: “Mi cro cré di to para
ba i xa ren da sai em agos to” e “País ob tém 1º su pe rá vit
com o ex te ri or no acu mu la do em doze me ses des de
1994”.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ 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 (Au gus to Bo te lho) – V. Exª
será aten di do na for ma re gi men tal.

Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor pela or -
dem de ins cri ção, Se na dor Te o to nio Vi le la Fi lho.

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (PSDB – AL.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po a
tri bu na do Se na do, nes ta ma nhã, para tra tar de tema
que é hoje mo ti vo de fun da das pre o cu pa ções para to -
dos nós, nor des ti nos. Tra ta-se da pro pos ta de re for ma
tri bu tá ria en ca mi nha da ao Con gres so Na ci o nal, cujo
re la tó rio pre li mi nar foi di vul ga do an te on tem na Câ ma-
ra dos De pu ta dos.

Com um ri tu al e um apa ra to de mar ke ting como 
há mu i to não se via no País, o Pre si den te da Re pú bli-
ca trou xe ao Con gres so Na ci o nal, há qua se no ven ta
dias, o tex to de suas re for mas, a da Pre vi dên cia e a
tri bu tá ria. Em re la ção à re for ma da Pre vi dên cia, o Go -
ver no pa tro ci nou uma exa ge ra da, mas si va e até com -
pre en sí vel cam pa nha de te le vi são. O Pre si den te e o
seu Par ti do, afi nal, não têm como es con der o re mor so
de ha ver im pe di do, bo i co ta do e tor pe de a do, no Go-
ver no de Fer nan do Hen ri que, as re for mas, que eles
pró pri os, hoje, re co nhe cem como tar di as, ina diá ve is e
im pres cin dí ve is para o Bra sil.

A re for ma tri bu tá ria, no en tan to, teve tra ta men to
di ver so, tal vez por que o tex to, como che gou ao Con -
gres so, mal dis far ça o que pa re ce ser o ob je ti vo ma i or
e, in fe liz men te, úni co: au men tar ain da mais a car ga
tri bu tá ria, que já be i ra os 37% do PIB e, com a re for-
ma pro pos ta pelo Go ver no, pode che gar a qua se 40% 
do pro du to.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Go ver-
no per de uma chan ce his tó ri ca de trans for mar a re for-
ma tri bu tá ria em ins tru men to de de sen vol vi men to na -
ci o nal e cor re ção de gra ves de si gual da des re gi o na is.
O Go ver no, em ver da de, pa re ce que rer ape nas um
pa lan que para di zer que re for ma – no fun do, quer de i-
xar tudo como está. Aliás, os jor na is de on tem no ti ci a-
ram que o Go ver no está pro cu ran do uma for ma de
não fa zer a re for ma tri bu tá ria. Bas ta ver quan do en -
tram em vi gor as mu dan ças pro pos tas pela PEC do
Go ver no Fe de ral. Só duas re gras têm vi gên cia ime di-
a ta: o au men to da CPMF, no pró xi mo ano, de 0,08%
para 0,38%, e a ve da ção da con ces são de no vos in -
cen ti vos fis ca is pelo ICMS. 

Nun ca Fer nan do Hen ri que Car do so teve co ra-
gem de pro por um im pos to per ma nen te so bre o che -
que. Sem pre de fen deu que essa era uma so lu ção de
emer gên cia até que a ver da de i ra re for ma fos se fe i ta,
e foi o PT que de fen deu a re du ção para 0,08% em
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2004, e a sua ex tin ção em 2005, para obri gar o Go-
ver no que fos se ele i to a fa zer uma mu dan ça es tru tu-
ral e abran gen te no sis te ma. A pri me i ra co i sa que fi ze-
ram, ago ra no Go ver no, foi jus ta men te trans for mar
em per ma nen te tal im pos to, ne gan do tudo o que sem -
pre de fen de ram.

Nada muda, por exem plo, Sr. Pre si den te, em re -
la ção ao lo cal da co bran ça do ICMS fe de ra li za do: re -
je i tou-se o prin cí pio do des ti no, a co bran ça con ti nua
re par ti da, com um a dois ter ços ca ben do ao Esta do
de ori gem. Quer di zer, con ti nua a dis tor ção fis cal que
con cen tra 73% do ICMS ar re ca da do no País em ape -
nas sete Esta dos do Sul e do Su des te. Os ou tros vin te
Esta dos da Fe de ra ção ar re ca dam ape nas 27% do
bolo do ICMS.

A re for ma pro pos ta traz, ain da, uma di fe ren ça
subs tan ci al, que agra va o qua dro pre sen te de pro fun-
das de si gual da des: com a fe de ra li za ção do ICMS,
aca ba a pos si bi li da de de os Esta dos con ce de rem
qua is quer sub sí di os e in cen ti vos fis ca is para a atra-
ção de no vas em pre sas, e não se co lo cam no lu gar
me ca nis mos e po lí ti cas su fi ci en tes para fo men tar o
de sen vol vi men to das re giões me nos de sen vol vi das.
O Go ver no man tém in to ca da a per ver si da de do qua -
dro atu al: o Sul e o Su des te re têm 50,4% dos in cen ti-
vos fis ca is con ce di dos pelo Go ver no Fe de ral em todo
o País. O Nor des te fica com ape nas 9,6%.

Os Esta dos pro du to res e mais ri cos po de rão sa -
u dar esse ar re me do de re for ma, di zen do que aca bou
a guer ra fis cal. Co me çou, na ver da de, Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs Se na do res, o es ma ga men to fis cal. O que
aca bou foi a chan ce de se cri a rem, nos Esta dos mais
po bres, van ta gens com pa ra ti vas atra en tes para gran -
des e mé di as em pre sas. O que aca bou foi a chan ce
de se pro du zir no Bra sil a des con cen tra ção do de sen-
vol vi men to.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O SR. TEOTÔNIO VILELA FILHO (PSDB – AL)
– Com mu i to pra zer, no bre Se na dor José Jor ge.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Sr. Se na dor Te o-
tô nio Vi le la, gos ta ria de apro ve i tar esta opor tu ni da de
para me so li da ri zar com o pro nun ci a men to que V. Exª
está re a li zan do nes ta Casa nes te mo men to. Re al-
men te, a re for ma tri bu tá ria que o Go ver no Fe de ral en -
vi ou para a Câ ma ra não ata ca os três prin ci pa is pro -
ble mas tri bu tá ri os que o País tem: a con cen tra ção
dos in cen ti vos fis ca is, o fato de que te mos um sis te ma
tri bu tá rio bas tan te com ple xo, que di fi cul ta às em pre-
sas o pa ga men to re gu lar de seus im pos tos, e tam-
bém os al tos va lo res des ses im pos tos, che gan do a

qua se 40% do PIB no pri me i ro se mes tre. Par ti cu lar-
men te para o Nor des te, prin ci pal men te nes te dia em
que se re cria a Su de ne, va mos cri ar, pra ti ca men te,
um fan tas ma. V. Exª sabe, me lhor do que eu, que
aque la an ti ga fun ção que a Su de ne exer ceu, de co or-
de na ção do Go ver no Fe de ral, de co or de na ção dos
Go ver na do res, que na épo ca não eram ele i tos, isso
não pode ser mais fe i to hoje. O País, hoje, é ou tro, tem 
mu i tas ou tras or ga ni za ções. Então, para se cri ar a Su -
de ne é pre ci so lhe dar no vas atri bu i ções e a re for ma
tri bu tá ria po de ria ser esse ca mi nho. Mas te nho cer te-
za de que, no Se na do, con jun ta men te, va mos mo di fi-
cá-la, para que ela pos sa se ade quar aos an se i os não 
só do Nor des te, como do Bra sil. Mu i to obri ga do.

O SR. TEOTÔNIO VILELA FILHO (PSDB – AL)
– Mu i to obri ga do, no bre Se na dor José Jor ge. Incor po-
ro com mu i ta hon ra o apar te de V. Exª ao meu pro nun-
ci a men to. E, como V. Exª aca ba de di zer, esta Casa,
que é cha ma da Casa da Fe de ra ção, sem dú vi da ne -
nhu ma irá me ter a mão na mas sa para que a re for ma
tri bu tá ria te nha a sua fi na li da de prin ci pal, a de cor ri gir
as de si gual da des re gi o na is e cri ar con di ções para o
de sen vol vi men to do Bra sil, atin gi da.

Como di zia, Sr. Pre si den te, com a pro pos ta de
re for ma fis cal en vi a da pelo Go ver no, o que aca bou foi 
a es pe ran ça de se di mi nu í rem as de si gual da des re gi-
o na is, cri a das no nos so País até pelo tra ta men to de -
si gual dis pen sa do ao lon go do tem po às di ver sas re -
giões.

As di fe ren ças so ci o e co nô mi cas en tre o Nor des-
te, o Sul e o Su des te não se de vem ao cli ma, em bo ra
não fal te quem pre fi ra essa ex pli ca ção tão sim plis ta
quan to in con sis ten te. A ver da de é que o Nor des te foi
ali ja do ou mar gi na li za do dos pro je tos de de sen vol vi-
men to da ma i o ria dos go ver nos nos úl ti mos cem
anos, es pe ci al men te na úl ti ma me ta de do sé cu lo pas -
sa do.

No Go ver no Var gas, a in dus tri a li za ção bra si le i-
ra, ba se a da na in ter ven ção do Esta do, se con cen trou
no Su des te, onde fi ca ram as se des das gran des es ta-
ta is, como a Com pa nhia Si de rúr gi ca Na ci o nal, a Vale
do Rio Doce, a Pe tro bras, o BNDES, en tre ou tras. A
es sas em pre sas vol ta das para a pro du ção, so ma-
ram-se ou tras es ta ta is, igual men te con cen tra das no
Su des te, como DNER, Embra tur, Ele tro brás, Nu cle-
brás, Te le brás, Por to brás. To dos os gran des cen tros
de en si no e pes qui sa con cen tra ram-se tam bém no
Su des te – e é em ble má ti co que, atu al men te, por
exem plo, o Su des te re te nha 74% de to das as bol sas
do CNPq.

Os Go ver nos con cen tra ram no Sul e Su des te a
ma i or par te da in fra-es tru tu ra dos gran des por tos,
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dos ma i o res ae ro por tos, das re des fer ro viá ria e ro do-
viá ria, dos me trôs e usi nas nu cle a res, das hi dro vi as e
das gran des usi nas hi dre lé tri cas. Os in ves ti men tos
es ta ta is em in fra-es tru tu ras e ser vi ços fo ram ma jo ri ta-
ri a men te di re ci o na dos para as re giões mais ri cas, de
tal for ma que o Sul e o Su des te es ta vam pre pa ra dos
para o pro ces so de in dus tri a li za ção, pelo ma i or di na-
mis mo da eco no mia, im pul si o na do pe los in ves ti men-
tos; pelo po der de com pra e pela ge ra ção de em pre-
gos das gran des es ta ta is; pela ma i or qua li fi ca ção de
sua mão-de-obra, ga ran ti da por uni ver si da des e pela
es co la pú bli ca tam bém con cen tra da.

As pers pec ti vas, Sr. Pre si den te, são, in fe liz men-
te, som bri as. As pri va ti za ções be ne fi ci a ram, so bre-
ma ne i ra, os Esta dos-se des das gran des es ta ta is –
ne nhu ma no Nor des te. Os fun dos de pen são, os gran -
des mo to res do mo der no ca pi ta lis mo, in ves tem nas
re giões já in dus tri a li za das. E a onda con cen tra do ra
do sis te ma fi nan ce i ro ob vi a men te be ne fi cia os Esta -
dos mais ri cos.

Até por na tu ral e com pre en sí vel inér cia, o pro -
ces so só ten de a se apro fun dar e cris ta li zar. A in dús-
tria, o co mér cio, os ser vi ços, a in fra-es tru tu ra e os in -
ves ti men tos ten dem a se con cen trar. Que gran de em -
pre sa, afi nal, tro ca rá, hoje, Ri be i rão Pre to ou as ci da-
des do in te ri or de São Pa u lo, do ta das de in fra-es tru tu-
ra e pró xi mas dos gran des cen tros con su mi do res,
pelo agres te de Ala go as ou pelo ser tão de Per nam bu-
co, do Se na dor José Jor ge? Qual pólo in dus tri al será
hoje mais atra en te, o de Ara pi ra ca, em Ala go as, o de
Ita ba i a na, em Ser gi pe, o de Cam pi na Gran de, na Pa -
ra í ba, ou os de Cam pi nas e Ri be i rão Pre to?

Sr. Pre si den te, só po lí ti cas pú bli cas, só de ci-
sões de go ver no po dem que brar a inér cia des se pro -
ces so con cen tra ci o nis ta.

O Pre si den te da Re pú bli ca tem ra zão, e mu i ta
ra zão, quan do cons ta ta, em Ara ca ju, quan do lá es te-
ve, que o Nor des te já foi rico. É ver da de. Infe liz men te,
fal tou à aná li se do Pre si den te pers pec ti va his tó ri ca
para per ce ber que o Nor des te em po bre ceu não por
que al guns em pre sá ri os sa í ram da re gião em bus ca
do Su des te ou do Cen tro-Oes te...

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Te o tô-
nio Vi le la, gos ta ria de par ti ci par do pro nun ci a men to
de V. Exª.

O SR. TEOTÔNIO VILELA FILHO (PSDB – AL)
– No bre Se na dor Mão San ta, com mu i ta hon ra con ce-
do o apar te a V. Exª.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Des de on tem,
aten ta men te, eu e todo o Bra sil ou vi mos os pro nun ci-
a men tos de V. Exª, por ser esta uma opor tu ni da de de

re vi ver mos a ima gem do gran de lí der da re de mo cra ti-
za ção e da co ra gem, o Se na dor Te o tô nio Vi le la, seu
pai, lí der ma i or da his tó ria do meu Par ti do. O Se na dor
Mar ce lo Cri vel la, que há pou co ocu pa va a tri bu na,
sabe que ár vo re boa dá bons fru tos. Isso está no Li vro
de Deus. V. Exª é esse fru to de Te o tô nio Vi le la. Quis
Deus que, nes te mo men to, es ti ves se pre si din do o Se -
na do um mé di co, o Se na dor Au gus to Bo te lho. As leis
ge né ti cas, de Men del, tam bém jus ti fi cam a in te li gên-
cia de V.Exª. Ontem, a in te li gên cia de V. Exª des per ta-
va para um as sun to igual men te im por tan te. Apren de-
mos com o fi ló so fo Só fo cles que mu i tas são as ma ra-
vi lhas da na tu re za, mas a ma i or de las é o ser hu ma-
no. Como mé di cos, o Se na dor que pre si de esta ses -
são e eu que re mos di zer a V. Exª que, numa cri an ça
que pesa dez qui los, oito qui los são de água, ou seja,
80%. Em um adul to, como nós, que pesa 100 qui los –
para fa ci li tar a con ta –, 60 qui los são de água. Por tan-
to, V. Exª, em seu dis cur so an te ri or, trou xe-nos a pre o-
cu pa ção com o pa pel da água, que acre di to ser o
mais im por tan te. Mas Sha kes pe a re di zia que não
exis te bem ou mal; tudo de pen de do mo men to. Por -
tan to, essa água pode ser boa, como V. Exª quer, fis -
ca li za da ade qua da men te para ser con su mi da pelo
ser hu ma no – o que é uma gran de ma ra vi lha –, ou
pode ser um ins tru men to de des gra ça, que leva ao
apa re ci men to de do en ças como a có le ra, a fe bre ti fói-
de e ou tras. Hoje, V. Exª traz um ou tro tema im por tan-
te, do qual nin guém pode fu gir, por que está no Li vro
de Deus. Ci ta mos a pas sa gem em que per gun ta ram a 
Cris to se se ria jus to pa gar im pos to a Cé sar. E Cris to,
na sua sa be do ria, dis se: “De quem é a ima gem cra va-
da na mo e da? É de Cé sar. Então, dê a Cé sar o que é
de Cé sar e a Deus o que é de Deus”. E, hoje, so mos
nós, os fi lhos de Deus, o povo, que pa ga mos im pos-
tos! E nós, nor des ti nos, tam bém so mos fi lhos de
Deus, cris tãos. Isso é uma in jus ti ça! Cor res pon de mos
a 30% dos bra si le i ros e só con ta mos com 10% de in -
ves ti men tos. Essa é a gran de re a li da de. E o im pos to?
Não co pi a mos tan tas co i sas dos Esta dos Uni dos? Te -
mos a de mo cra cia, a li ber da de, a igual da de. Aqui há o 
sis te ma bi ca me ral, como lá tam bém exis te. É lá, é no
des ti no, é o com pra dor. Não é onde nas ce o pro du to.
Aqui, não! São Pa u lo quer le var tudo. Para isso, sur giu
o sis te ma bi ca me ral. A Câ ma ra dos De pu ta dos é
cons ti tu í da, pro por ci o nal men te, pe los re pre sen tan tes
da po pu la ção; nós, aqui, re pre sen ta mos os Esta dos.
Jun tos, te mos que acom pa nhar V. Exª nes sa luta. V.
Exª não pre ci sa bus car ins pi ra ção em ou tros pa í ses,
em ou tras pas sa gens da His tó ria, em ou tros Esta dos,
por que teve na sua pró pria casa o exem plo: a luta de
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Te o tô nio Vi le la, seu pai, um gran di o so lí der des te
País.

O SR. TEOTÔNIO VILELA FILHO (PSDB – AL)
– Mu i to obri ga do, no bre Se na dor Mão San ta.

Va mos nos unir, nós, re pre sen tan tes dos Esta -
dos mais ne ces si ta dos, mais po bres da Fe de ra ção,
sob o as pec to eco nô mi co, para, no mo men to da dis -
cus são e da vo ta ção da re for ma tri bu tá ria, po der mos
fa zer jus ti ça aos nos sos Esta dos, aos nos sos po vos,
cri an do con di ções para um de sen vol vi men to com
me nos de si gual da de.

Como eu di zia, Sr. Pre si den te, fal tou à aná li se
do Pre si den te da Re pú bli ca pers pec ti va his tó ri ca
para per ce ber que o Nor des te em po bre ceu não por
que al guns em pre sá ri os sa í ram da re gião em bus ca
do Su des te ou do Cen tro-oes te, como pre ten deu jus -
ti fi car, pois essa mi gra ção na tu ral é con se qüên cia e
não ca u sa: eles fo ram atrás de in fra-es tru tu ra, dos
mer ca dos, dos cor re do res de ex por ta ção e dos in cen-
ti vos que se con cen tram no Su des te e que fo ram, ao
lon go dos anos, ne ga dos ao Nor des te. Na óti ca pre si-
den ci al, o Nor des te ain da é cul pa do por sua pró pria
po bre za. À dis cri mi na ção eco nô mi ca, soma-se ago ra
a con de na ção po lí ti ca. Po bre Nor des te! Nem seus fi -
lhos mais ilus tres he si tam em tro car a ló gi ca da His tó-
ria pela re tó ri ca de pa lan que.

As de si gual da des, Sr. Pre si den te – como, fora
do pa lan que, to dos po dem ver e com pro var –, têm ra -
zões his tó ri cas, não co me ça ram on tem, de sen vol ve-
ram-se du ran te dé ca das, mas se agra va ram com o
atu al mo de lo fis cal e tri bu tá rio.

Esse mo de lo, sa í do da Cons ti tu i ção de 1988,
im pôs a mais da me ta de do Bra sil, for ma da pe los
Esta dos con su mi do res e mais po bres, uma sen ten ça
ex tre ma men te cru el: quan to mais eles con so mem,
mais au men ta a dis tân cia en tre eles e os Esta dos
mais ri cos. É uma ló gi ca co lo ni a lis ta mu i to per ver sa.
Qu an to mais a co lô nia con so me, mais a me tró po le
en ri que ce.

Como foi pro pos ta ao Con gres so Na ci o nal, a re -
for ma tri bu tá ria foi, in fe liz men te, re du zi da a uma dis -
pu ta en tre Esta dos con su mi do res e po bres e Esta dos
pro du to res e ri cos. Infe liz men te, o Go ver no des co-
nhe ceu que a re for ma tri bu tá ria pode ser, e era o que
es pe rá va mos, um va li o sís si mo ins tru men to de re du-
ção de dis pa ri da des re gi o na is, o Bra sil se re en con-
tran do con si go mes mo, numa es tra da co mum de de -
sen vol vi men to para to dos, num ce ná rio co mum de ci -
da da nia para to dos.

Espe ra va-se, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res – e es pe ra mos em vão –, que a re for ma fos se

uma se nha para um fu tu ro já nem di ria de mais jus ti ça
para os Esta dos bra si le i ros, mas de um fu tu ro de mais 
equa ni mi da de para a Fe de ra ção, sem es ma ga men-
tos ou so bre po si ções.

A cada dia o Bra sil po bre mais se dis tan cia do
Bra sil rico: não es ta mos pe din do sub sí di os, in cen ti-
vos ou ta xas de equa li za ção, por mais que pu des se
ha ver jus ti ça num pe di do des sa na tu re za. Tudo o que
es pe rá va mos era que o Nor des te pu des se se be ne fi-
ci ar mais efe ti va men te dos im pos tos ge ra dos na pró -
pria re gião; que o Nor des te, como o Nor te e Cen-
tro-Oes te, pu des se ter a ma i or par te dos im pos tos
dos pro du tos que con so me.

A His tó ria nos per mi te re vi sar ago ra, Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, um mo de lo tri bu tá rio
que a prá ti ca mos trou ser per ver so e cru el. O Con-
gres so e o Bra sil não têm al ter na ti vas: ou mu da mos
esse mo de lo, para co me çar a di mi nu ir as dis pa ri da-
des en tre as re giões e per mi tir um Bra sil úni co, sem
Esta dos de pri me i ra ou de se gun da, sem ci da dãos de 
se gun da e de ter ce i ra, ou va mos au men tar es sas di -
fe ren ças, apro fun dan do ain da mais o abis mo que já
se pa ra o Bra sil rico do Bra sil que não come, que não
tem ser vi ços, que não tem ci da da nia. Ou mu da mos
esse mo de lo, ou as su mi mos pe ran te o fu tu ro e a His -
tó ria to das as con se qüên ci as de um apart he id so ci al
que se pre nun cia ine vi tá vel, com to dos os seus des -
do bra men tos ab so lu ta men te im pre vi sí ve is.

Com a re for ma que apre sen tou ao País, o Go -
ver no pre fe riu abrir mão de suas res pon sa bi li da des
pe ran te a uni da de e a in te gra ção do País. Mas o Con -
gres so, esta Casa, não pode ab di car de sua obri ga-
ção para com o fu tu ro e a His tó ria.

É la men tá vel o que os jor na is re gis tram. Qu an-
do os Esta dos con su mi do res e po bres re cla mam da
cru el da de da re for ma pro pos ta, como fez o Go ver na-
dor de Ser gi pe, o pró prio Pre si den te da Re pú bli ca re -
duz to das es sas le gí ti mas as pi ra ções a uma ques tão
de clas ses, de bo chan do dos Esta dos mais po bres
com a iro nia ino por tu na de que as eli tes do Nor des te
ga nham tan to quan to as eli tes do Sul. O Go ver no de -
ve ria sa ber que as eli tes no Bra sil e no mun do sem pre
ga nham – e ga nham mu i to. Para isso e por isso é que
de fen de mos Esta dos su fi ci en te men te for tes para me -
di ar con fli tos, para dis tri bu ir ren da en tre pes so as, so -
bre tu do en tre re giões. Qu an do exis te, como no Bra sil,
a con cen tra ção de ren da imo ral de pes so as e de re -
giões é que o Esta do fa lhou e fa lha, pri va ti za do por
suas eli tes ou omis so, pro fun da men te omis so por
suas li de ran ças e por seu go ver no.

Mais do que la men tá vel, é ab sur do que o Exe -
cu ti vo bra si le i ro nem per ce ba o pa pel ver da de i ro do
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Esta do e, em vez de re dis tri bu ir, con cen tre ren das e
ri que zas em al gu mas re giões. Em vez de apro xi mar,
dis tan cie as re giões. Em vez de in te grar eco nô mi ca e
so ci al men te o País, ins ti tu ci o na li ze a mi sé ria dos que
con so mem, em be ne fí cio da opu lên cia dos que pro -
du zem.

Por úl ti mo, Sr. Pre si den te, gos ta ria de des ta car
que o de sa fio de di mi nu ir as dis tân ci as en tre as re-
giões no País não pas sa ape nas por uma pos tu ra
mais co ra jo sa e ou sa da na re for ma tri bu tá ria, me lhor
dis tri bu in do as re ce i tas es ta du a is, es pe ci al men te as
do ICMS, en tre as uni da des fe de ra das, como tam bém
en vol ve a im pe ri o sa re vi são das trans fe rên ci as da
União para os Esta dos e Mu ni cí pi os.

Nem é pre ci so di zer que, nos úl ti mos anos, por
uma sé rie de cir cuns tân ci as, o Go ver no Fe de ral pre -
ci sou ele var a ar re ca da ção das con tri bu i ções não re -
par ti das via Fun dos de Par ti ci pa ção, como o fez cri -
an do a CPMF e au men tan do a Co fins. Po rém, ago ra,
quan do se diz que fa ria uma ver da de i ra re for ma fis -
cal, é fun da men tal tam bém co lo car tais tri bu tos na
mesa das dis cus sões. Os Esta dos e os Mu ni cí pi os re -
i vin di cam isso, com jus ta ra zão.

Pri me i ro, por que é ne ces sá rio me lho rar e am pli-
ar as com pen sa ções fi nan ce i ras para os Esta dos e
Mu ni cí pi os ex por ta do res, mas não qual quer ex por ta-
dor e sim aque le que ex por ta mi ne ra is, mes mo pro du-
tos agrí co las e pe cuá ri os, que não ge ram o mes mo
im pac to na eco no mia lo cal que a ex por ta ção de um
pro du to in dus tri a li za do – e ge ral men te per ten cem às
re giões me nos de sen vol vi das do País os Esta dos que 
mais per dem ICMS com tais ex por ta ções. Eles não
que rem vol tar a co brar tal im pos to, que se ria uma
aber ra ção eco nô mi ca, mas que rem e pre ci sam re ce-
ber um tra ta men to di fe ren ci a do do Go ver no Fe de ral,
que sim ples men te ig no rou o fato quan do es cre veu a
sua pro pos ta, à re ve lia in clu si ve do que ne go ci a ra
com os go ver na do res.

Se gun do, por que é ne ces sá rio dar à cha ma da
Rede de Pro te ção So ci al, mon ta da pelo Go ver no Fer -
nan do Hen ri que, as mes mas ga ran ti as de fi nan ci a-
men to e ope ra ção dada aos Fun dos de Par ti ci pa ção,
por que re pre sen tam uma trans fe rên cia de ren da cru -
ci al para as re giões me nos de sen vol vi das. É pre ci so
as se gu rar a fon te de fi nan ci a men to, man ter a par ce-
ria com os go ver nos lo ca is e sus ten tar tal re la ci o na-
men to ape nas em cri té ri os téc ni cos, e não em com -
po nen tes po lí ti cos, ava li a ções sub je ti vas, do tipo con -
tra par ti da so ci al. Para o Nor des te, em par ti cu lar, tão
ou mais fun da men tal do que uma re for ma tri bu tá ria
des cen tra li za do ra é, de ime di a to, ele var o po der de
com pra do sa lá rio-mí ni mo, cor ri gir o va lor do bol-

sa-es co la e au men tar a com ple men ta ção do Fun def,
en tre ou tras pro mes sas ele i to ra is do Pre si den te Lula.
Se a fome deve ser ata ca da, por ou tro lado, é ina ce i-
tá vel as sis tir na TV a cri an ças vol tan do aos li xões de
uma gran de ca pi tal nor des ti na, por que o atu al Go ver-
no pa rou de re pas sar os re cur sos do Peti. 

Pois bem, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
de fen do que uma ver da de i ra re for ma tri bu tá ria, que
olhe pe los Esta dos mais po bres do País e, es pe ci al-
men te, pe los mais po bres que ali mo ram, deve ado tar
uma so lu ção ra di cal e re vo lu ci o ná ria: as mes mas ga -
ran ti as de vin cu la ção e de re pas se au to má ti co e re gu-
lar de re cur sos que va lem para o FPE e para o FPM
tam bém de ve ri am ser es ten di das para os pro gra mas
da Rede de Pro te ção So ci al. É pre ci so que o Bol-
sa-Esco la, o Bol sa-Ali men ta ção, o Peti, a me ren da
es co lar, des ti na dos aos mi lhões de po bres nor des ti-
nos e de ou tras re giões, bem como pro gra mas como
o de Sa ú de da Fa mí lia e o Fun def te nham a mes ma
im por tân cia, a mes ma ga ran tia de pa ga men to e de
trans fe rên cia para os Esta dos e Mu ni cí pi os.

Tudo isso es pe rá va mos do Go ver no e, mais ain -
da, do Pre si den te-re ti ran te, como os jor na is de fi nem
o Che fe do Exe cu ti vo, que, me lhor do que nin guém,
po de ria en ten der o apart he id que se pre nun cia e evi -
tar a tra gé dia so ci al que se anun cia. Infe liz men te, a
aco mo da ção pa re ce ter ven ci do a es pe ran ça e a ne -
ces si da de de mu dar.

Até por seu pas sa do, até por sua co ra gem e co -
e rên cia, o Pre si den te Lula não me re ce pas sar à his tó-
ria como o nor des ti no em cujo go ver no o Nor des te
mais se dis tan ci ou do Bra sil rico; em cujo go ver no
mais se acen tu a ram as de si gual da des re gi o na is e se
cris ta li zou e ins ti tu ci o na li zou o fos so en tre o Bra sil
pro du tor e rico e o Bra sil con su mi dor e po bre.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha)
O SR. TEOTÔNIO VILELA FILHO (PSDB – AL)

– Já vou ter mi nar, Sr. Pre si den te.
O Pre si den te não me re ce esse cas ti go, mas, se

Sua Exce lên cia ace i ta, em sua bi o gra fia, a man cha
des sa ver go nha, o Nor des te re pe le essa dis cri mi na-
ção e con de na esse es tig ma.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Con -

ce do a pa la vra ao Se na dor José Jor ge.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. 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, aca bei de di zer ao Se -
na dor Te o tô nio Vi le la Fi lho que es tou até en ca bu la do
com o meu dis cur so, ten do em vis ta a gran di o si da de
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do tema e a for ma como S. Exª ex pôs a ques tão da re -
for ma tri bu tá ria.

Gos ta ria de apro ve i tar esta opor tu ni da de para
tam bém fa lar so bre a re for ma tri bu tá ria e, es pe ci fi ca-
men te, so bre o PIS.

O sis te ma tri bu tá rio bra si le i ro vive, des de mu i to,
sob o sig no de um ter rí vel pa ra do xo. De um lado, to -
dos são sa be do res de que ele está ve lho e ina de qua-
do, ver da de i ro em pe ci lho ao cres ci men to e ao de sen-
vol vi men to da eco no mia na ci o nal. Infe liz men te – daí o
pa ra do xo –, ape sar de to dos sa be rem dis so, não há
in ten ção de tor nar o sis te ma mais en xu to, mais ágil e
mais jus to. Nin guém, é cla ro, de se ja ser pre ju di ca do
por even tu al re for ma tri bu tá ria. As pes so as e as em -
pre sas não su por tam mais tri bu tos, mas os Esta dos,
a União e os Mu ni cí pi os tam bém não de se jam per der
ar re ca da ção.

Como mu i to bem aca bou de ex pli car o Se na dor
Te o tô nio Vi le la Fi lho, há, na Câ ma ra, uma pro pos ta
de re for ma tri bu tá ria que, in fe liz men te, não re sol ve rá
es sas ques tões; mu i to li mi ta da, na ver da de, não sim -
pli fi ca rá o sis te ma; pelo con trá rio, au men ta rá, ain da
mais, a car ga tri bu tá ria.

O re sul ta do des se pa ra do xo, Sr. Pre si den te, é
que a tão de se ja da re for ma nun ca sai. O que te mos
tido, é de plo rá vel di zer, são re men dões mal fe i tos. O
úl ti mo des ses, mal cha ma do de mi nir re for ma, foi re a-
li za do por esta Casa em 31 de de zem bro úl ti mo. To -
dos os Se na do res que aqui es ta vam na le gis la tu ra
pas sa da par ti ci pa ram des se pro je to. Em prin cí pio, o
ob je ti vo se ria fa zer com que o PIS de i xas se de in ci dir,
cu mu la ti va men te, em cada eta pa do pro ces so pro du-
ti vo.A jus ti fi ca ti va para essa al te ra ção foi a de que, in -
ci din do em cas ca ta, o PIS tor na o pro du to na ci o nal
me nos com pe ti ti vo, es pe ci al men te para aque les se-
to res da eco no mia que têm ca de i as pro du ti vas mais
lon gas, ge ral men te cons tru í das de pro du tos mais so -
fis ti ca dos – ma nu fa tu ras, es pe ci al men te, por tan to,
com ma i or va lor agre ga do. Re al men te, o PIS, quan do
in ci de em ca de ia, pre ju di ca as ex por ta ções.

Se a pro pos ta de al te ra ção da for ma de co bran-
ça do PIS pa re ce cor re ta, não po de ria, no en tan to,
ser vir como meio para o au men to da car ga tri bu tá ria.

Isso, aliás, foi o que o pró prio Go ver no ga ran tiu
que não ocor re ria. Na ex po si ção de mo ti vos da Me di-
da Pro vi só ria nº 66, de 2002, pos te ri or men te con ver ti-
da na Lei nº 10.637, de 30 de de zem bro de 2002, foi
in for ma do que a in tro du ção da in ci dên cia não-cu mu-
la ti va na co bran ça do PIS se ria ne u tra do pon to de
vis ta fis cal, por quan to a alí quo ta es ta be le ci da para
esse tipo de in ci dên cia te ria sido pro je ta da para com -
pen sar o es tre i ta men to da base de cál cu lo – em ou -

tras pa la vras, não ha ve ria au men to da car ga tri bu tá-
ria. Uma alí quo ta me nor que in ci dia mais ve zes foi
subs ti tu í da por uma ma i or que in ci di ria me nos ve zes,
com a ale ga ção de que não se au men ta ria, nem se di -
mi nu i ria a car ga tri bu tá ria, ape nas se mu da ria a for ma
de co bran ça para fa ci li tar as ex por ta ções.

Isso, ri go ro sa men te, não acon te ceu. Ao con trá-
rio do anun ci a do da ex po si ção de mo ti vos, hou ve um
amen to na ar re ca da ção com o PIS. Essa mi nha afir -
ma ção é cal ca da nas es ta tís ti cas in for ma das pela Se -
cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral em seu site. Inde pen den-
te men te do in de xa dor uti li za do – IPCA ou IGP-DI –,
ve ri fi ca re mos, sem a me nor som bra de dú vi da, que a
al te ra ção da for ma de co bran ça do PIS au men tou sig -
ni fi ca ti va men te a car ga tri bu tá ria.

Com pa ran do-se os qua tro pri me i ros me ses de
2002 com o mes mo pe río do de 2003, pode-se ver que 
a ar re ca da ção do PIS pas sou de R$3,7 bi lhões para
R$5,5 bi lhões, por tan to, em ter mos no mi na is, qua se
do brou. Hou ve um au men to de 48,91%. Uti li zan do-se
o IPCA como in de xa dor, ou seja, de fla ci o nan do-se, o
au men to real foi de 28,59%. 

Fa ça mos al gu mas com pa ra ções. A pri me i ra é
com a ar re ca da ção glo bal da Re ce i ta Fe de ral. Essa,
de acor do com os da dos da Re ce i ta, di mi nu iu, ve jam
bem, 1,08% em ter mos re a is, no mes mo pe río do ana -
li sa do – evi den te men te, uti li zan do-se o mes mo in de-
xa dor. Ou seja: en quan to a ar re ca da ção tri bu tá ria glo -
bal di mi nu iu, a ar re ca da ção com o PIS au men tou
qua se 30% com o fim do efe i to cas ca ta.

Po der-se-ia ale gar que a com pa ra ção é in cor re-
ta, pois a base de in ci dên cia do PIS não se ria a mes -
ma dos de ma is im pos tos. Bem, para di ri mir qua is quer
dú vi das, com pa re mos a ar re ca da ção do PIS com a
do Co fins, pois são con tri bu i ções com a mes ma base
de in ci dên cia.

No mes mo pe río do em que com pa ra mos o PIB,
isto é, en tre os me ses de ja ne i ro e abril de 2002 e en -
tre ja ne i ro e abril de 2003, po de mos ve ri fi car que o
Co fins au men tou a sua ar re ca da ção, em ter mos re a-
is, em 6,68%. O au men to é, pois, mu i to in fe ri or àque le
de 28,59% ve ri fi ca do em re la ção ao PIS. E sa be mos
que para o Co fins não hou ve mu dan ça na for ma de
co bran ça.

Se uti li zar mos ou tro in de xa dor, o IGP-DI, fa mo-
so, aliás, por con ta da te le co mu ni ca ção, ve ri fi ca re-
mos, da mes ma for ma, que o au men to real da ar re ca-
da ção do PIS foi subs tan ci al men te su pe ri or ao de ou -
tros tri bu tos. Por esse in de xa dor, o PIS au men tou
13,65%, en quan to o Co fins di mi nu iu 5,71% e a ar re-
ca da ção glo bal en co lheu 12,56%. 
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Evi den te men te, este é o efe i to, em cima do Co -
fins e do PIS tam bém, de um in de xa dor mais alto. O
IGP-DI, como to dos sa be mos, so fre uma in fluên cia
mu i to gran de do dó lar. E como acon te ceu essa alta do 
dó lar, na re a li da de, ele fi cou num va lor di fe ren te do in -
de xa dor an te ri or.

Como re sul ta do, a par ti ci pa ção do PIS no to tal
dos tri bu tos ar re ca da dos pas sou de 4,82%, em 2002,
para 6,08%, em 2003! Pro va ine quí vo ca de que a mu -
dan ça do PIS re sul tou em au men to subs tan ci al da
car ga tri bu tá ria.

Exis te, po rém, um ou tro fa tor que não po de mos
es que cer. A mu dan ça da in ci dên cia do PIS não se
deu para as em pre sas que de cla ram so bre o lu cro
pre su mi do, mas tão-so men te para aque las que de-
cla ram so bre o lu cro real. Essas re pre sen tam apro xi-
ma da men te dois ter ços do to tal. Como ape nas es sas
úl ti mas so fre ram o im pac to da mu dan ça, pode-se
per ce ber que o au men to da ar re ca da ção foi de apro -
xi ma da men te 50% so bre aque le in for ma do no site da
Re ce i ta Fe de ral e que ora apre sen ta mos aos no bres
Co le gas.

Isto é, como te mos duas for mas de pa ga men to,
a re ce i ta, quan do exi bi da no site da Re ce i ta Fe de ral,
é apre sen ta da em seu to tal. Na ver da de, essa mu dan-
ça de alí quo ta só pre va le ce para aque las em pre sas
que pa gam so bre o to tal apu ra do e não so bre o su -
pos to lu cro. Com isso, re pre sen ta dois ter ços. Então
esse au men to não é so bre o to tal ar re ca da do, é so -
men te so bre aque la par ce la para a qual hou ve a in ter-
fe rên cia da mu dan ça da le gis la ção. Isso é, o au men to
é ain da ma i or, é cer ca de 50% do au men to que está
dito nos pa rá gra fos an te ri o res.

O efe i to da al te ra ção na for ma de co bran ça do
PIS foi o opos to da qui lo que se es pe ra va. Ao con trá rio
do afir ma do pelo Go ver no Fe de ral, hou ve um au men-
to de ar re ca da ção do PIS. Assim, mais uma vez, au -
men tou-se o cha ma do cus to país do Bra sil e di mi nu-
iu-se a com pe ti ti vi da de da em pre sa na ci o nal!

Che ga mos ao pon to em que não po de mos di zer
mais que te mos um sis te ma tri bu tá rio. Di an te da sa -
nha ar re ca da do ra do Go ver no Fe de ral, eu ou sa ria di -
zer que te mos, dig na de nos sos mais tris tes tem pos
co lo ni a is, uma au tên ti ca der ra ma tri bu tá ria.

E con si de ra mos tam bém que esse não foi o úni -
co pon to de au men to de ar re ca da ção. Ti ve mos tam -
bém um au men to na con tri bu i ção dos com bus tí ve is –
Cide, cujo va lor, atu al men te de R$0,52, po de rá ir até
R$0,68 a qual quer mo men to. Inclu si ve o Mi nis tro Pa -
loc ci, na con ver sa que teve com os Go ver na do res que
fo ram re i vin di car a par ti ci pa ção na ar re ca da ção da

Cide, pro pôs au men tar o va lor da Cide, já alto –
R$0,52 por li tro de ga so li na – e re pas sar esse au men-
to para os Go ver na do res dos Esta dos, ou seja, o con -
tri bu in te pa ga ria mais uma vez. Sa be mos que a Cide,
in tro du zi da no Sis te ma Tri bu tá rio Na ci o nal com a fi na-
li da de prin ci pal de fi nan ci ar a re cu pe ra ção das es tra-
das, não tem sido uti li za da no se tor de trans por tes
como de ve ria. Pelo me nos até ago ra não o foi. Já está
no seu se gun do ano de ar re ca da ção, es ta mos pra ti-
ca men te no mês de agos to e ela não foi ain da uti li za-
da para o se tor de trans por tes, con ti nu an do as es tra-
das em si tu a ção bas tan te pre cá ria. Tra ta-se de um
im pos to apro va do para ser apli ca do de uma for ma e
que hoje está sen do uti li za do de ou tra.

Te mos tam bém uma pre vi são na re for ma tri bu-
tá ria de uni for mi zar as alí quo tas do ICMS e sa be mos
que essa uni for mi za ção vai ser para cima. Isto é, se
há um Esta do que co bra 15% so bre um de ter mi na do
pro du to e ou tro que co bra 5%, evi den te men te, quan -
do a alí quo ta for uni for mi za da, o que se dará pelo pró -
prio Con se lho de Se cre tá ri os de Fa zen da e não pelo
Se na do Fe de ral, como de ve ria ser, ela não fi ca rá em
5%, mas em 15%, exa ta men te no pa ta mar da que le
Esta do que co bra mais. Com isso, te re mos um gran de
au men to de ar re ca da ção, tam bém no ICMS, em cima
do con tri bu in te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje, a
car ga tri bu tá ria bra si le i ra é uma das mais al tas do
mun do: 37%, apro xi ma da men te, no ano pas sa do. No
pri me i ro tri mes tre des te ano, pas sou de 40%. A con -
tra par ti da ofe re ci da pelo Esta do em seus ser vi ços
está en tre as pi o res, com um sis te ma edu ca ci o nal frá -
gil, um sis te ma de sa ú de frá gil, e as sim por di an te.
Exis te, pois, um cla ro des com pas so en tre aqui lo que
o Esta do ar re ca da e os ser vi ços que ofe re ce. Além
dis so, uma ta xa ção ex ces si va sig ni fi ca que o Go ver no
está re ti ran do re cur sos da eco no mia. Te mos, como
pro du to des sa ação mal di re ci o na da, o cres ci men to
da in for ma li da de da eco no mia, o au men to da so ne ga-
ção tri bu tá ria, o em po bre ci men to dos as sa la ri a dos e
a fa lên cia das em pre sas.

Esta se ma na, o Go ver no di mi nu iu 1,5% a taxa
bá si ca de ju ros – era de 26% e ba i xou para 24,5% –,
que ain da é uma das mais al tas do mun do. Se não me
en ga no, é a se gun da, per den do ape nas para a Tur-
quia. Então, na re a li da de, com uma taxa de ju ros des -
se va lor, é mu i to di fí cil que o País cres ça. Por tan to, o
País não cres ce, e o de sem pre go está au men tan do.

Entre tan to, o pro ble ma não é so men te a taxa de
ju ros. No mo men to em que essa taxa de ju ros ba i xar
para um ní vel ra zoá vel – essa úl ti ma ba i xa foi mu i to
pe que na e não vai, evi den te men te, tra zer ne nhum
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efe i to mais im por tan te –, te re mos que cu i dar tam bém
do sis te ma tri bu tá rio, por que, com um sis te ma tri bu tá-
rio que re pre sen te 40% do PIB, na ver da de, so bra
pou co es pa ço para que o País pos sa vol tar a cres cer.

Na re a li da de, pro gra ma so ci al im por tan te é cri ar
em pre go. Pro gra mas como o Fome Zero, o Bol-
sa-Esco la, to dos são im por tan tes, no sen ti do de cap -
tar aque la par te mais po bre da po pu la ção, de po bre-
za ab so lu ta, va mos di zer as sim, mas isso re pre sen ta,
va mos su por, 10% da po pu la ção, um pou co mais. E
os ou tros 90%, que não são as sim tão po bres, mas
que ne ces si tam tra ba lhar e ter o seu sus ten to, mes -
mo por que fo ram pre pa ra dos para isso? Pre ci sa mos,
en tão, não só cu i dar des ses pro ble mas so ci a is, mas
cu i dar para que o País vol te a cres cer, e para isto te -
mos que me xer nos ju ros e na car ga tri bu tá ria, além
de ou tras ques tões.

Por fim, cre io que de vam ser es tu da das, com se -
ri e da de, duas me di das para ate nu ar o im pac to ne ga-
ti vo da al te ra ção do PIS. A pri me i ra – tal vez a mais im -
por tan te – é a re du ção da alí quo ta dos atu a is 1,65%
para um per cen tu al me nor, a fim de as se gu rar que a
ar re ca da ção do PIS re tor ne aos ní ve is re gis tra dos
an tes da im ple men ta ção da Lei nº 10.637, de 2002.
Esse per cen tu al pode ser fa cil men te en con tra do pe -
los téc ni cos da Re ce i ta Fe de ral.

Por que isto, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, Sr.
Se na dor Mão San ta, Srª. Se na do ra Iris de Ara ú jo?

Este as pec to é bas tan te im por tan te por que
quan do o Go ver no en vi ou este Pro je to para o Se na do
o fez com a con di ção – isto es ta va na sua Jus ti fi ca ti va
– de ra ci o na li zar a ar re ca da ção do PIS, aten den do,
in clu si ve, a um ape lo dos ex por ta do res, e não para
au men tar a ar re ca da ção. E o que de fi ne se ha ve rá au -
men to da ar re ca da ção ou se ape nas ra ci o na li za ção?
É exa ta men te a alí quo ta. Se com uma alí quo ta de
1,65% ra ci o na li za mos e au men ta mos a ar re ca da ção
do PIS, só bas ta ajus tar esta alí quo ta para um va lor
es pe cí fi co que re sul te na soma zero, que per mi ta que
se ra ci o na li ze, mas que não au men te a car ga tri bu tá-
ria. Se co lo car mos, por exem plo, uma alí quo ta de
1,5%, pro va vel men te va mos ter uma si tu a ção em que 
o PIS será ra ci o na li za do sem que se au men te a car ga
tri bu tá ria.

Esta be le ci da essa alí quo ta – se ria a se gun da
su ges tão -, pen sa mos na vi a bi li da de da de vo lu ção ao 
con tri bu in te do que foi ar re ca da do a ma i or des de o
iní cio da co bran ça, en tre 1º de ja ne i ro de 2003 até o
mo men to em que for im ple men ta da a nova alí quo ta.
Essa se gun da su ges tão é mais di fí cil de ser im ple-
men ta da, ten do em vis ta que im pli ca ria uma de vo lu-
ção. De qual quer ma ne i ra, se ria jus ta, já que quan do

nós, par la men ta res aqui no Con gres so Na ci o nal,
apro va mos a al te ra ção da alí quo ta no PIS o fi ze mos
acre di tan do que, com essa alí quo ta, se ria ne u tro o
sis te ma, isto é, a ar re ca da ção se ria a mes ma, e se ria
mais ra ci o na li za da.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, era o que
ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Jor ge,
o Sr. Au gus to Bo te lho, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Eu rí pe-
des Ca mar go.

O SR. PRESIDENTE (Eu rí pe des Ca mar go) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mão San ta, ora dor
ins cri to nos ter mos do art. 17, § 1º, por até vin te mi nu-
tos.

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 Eu rí pe des Ca mar go, Srªs e Srs. Se na do res,
bra si le i ros e bra si le i ras – os que aqui nes te re cin to as -
sis tem a esta ses são e os que a acom pa nham pela
te le vi são e rá dio Se na do –, foi-nos con ce di da a pa la-
vra com base no art. 17, o que é uma me da lha, pois
sig ni fi ca di zer que usa mos a tri bu na esta se ma na o
má xi mo de ve zes per mi ti do pela le gis la ção. A gran de-
za des te Con gres so, do Se na do, tra duz-se tam bém
no se guin te: de tém essa me da lha tam bém o Se na dor
Au gus to Bo te lho, que, no seu pri me i ro pro nun ci a men-
to, dis se que nun ca teve um man da to ele ti vo, quer no
Exe cu ti vo quer no Le gis la ti vo, mas está aqui mos tran-
do a sua obs ti na ção po lí ti ca e a gar ra com que veio
re pre sen tar o povo do seu Esta do, Ro ra i ma.

Sr. Pre si den te Eu rí pe des Ca mar go, o art. 17 vai
por con ta do que vol to a fa lar aqui. Com ple tam-se
sete me ses de go ver no. Mu i tos jo vens, nos anos 60 –
a nos sa ju ven tu de –, fo ram em ba la dos por um cân ti co
de guer ra. Cân ti co de guer ra que deve ser ou vi do pelo 
Pre si den te da Re pú bli ca, Sr. Luiz Iná cio Lula da Sil va,
que deve ser to ca do no va men te. Se na dor Au gus to
Bo te lho, Deus me per mi tiu es tar no Rio de Ja ne i ro em 
1967, co ra ção do Bra sil, no Ma ra ca nã zi nho: Flá vio
Ca val can ti era o Síl vio San tos de en tão, apre sen ta dor
in te li gen te. Ele co man da va a re a li za ção de um con-
cur so de mú si ca po pu lar – fi na lis tas eram es co lhi dos
a cada se ma na em seu pro gra ma de te le vi são -, e no
Ma ra ca nã zi nho dez can di da tos dis pu ta vam a fi nal.

Lem bro-me de to das as mú si cas ma ra vi lho sas e 
seus com po si to res. A nos sa vo ca ção para a mú si ca!
Hou ve a dis pu ta e, em pri me i ro lu gar, fi cou uma mú si-
ca de Tom Jo bim, “Sa biá” – ho mem ins pi ra do por
Deus, do ta do do dom da mu si ca li da de, que fez Ga ro-
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ta de Ipa ne ma, que tan to nos en can ta. Não sou um
gran de en ten de dor, mas a mu si ca li da de, o meu ou vi-
do ain da re cor da, era afi na da. “Sa biá” fi cou em pri me-
i ro lu gar, mas o povo se re vol tou, o povo que ria que
fos se ou tra. Enquan to o pri me i ro lu gar era in ter pre ta-
do por uma or ques tra qua se sin fô ni ca, um jo vem che -
gou com uma ca de i ra so bre a qual co lo cou o pé, pe -
gou o vi o lão e can tou: “Vem, va mos em bo ra, que es -
pe rar não é sa ber, quem sabe faz a hora, não es pe ra
acon te cer”.

O Pre si den te Lula tem que dar um dis co com
essa mú si ca para cada um de seus mi nis tros, es pe ci-
al men te para dois. Um de les é o Mi nis tro da Sa ú de,
que ou tro dia vi nes ta Casa e de fen di, que tem um
pro gra ma sé rio. To dos são tes te mu nhas de que o Go -
ver no, com sen si bi li da de, des ti nou um sa lá rio para
bus car os do en tes men ta is que es tão in ter na dos, que
es tão apri si o na dos nos ma ni cô mi os, e fazê-los vol tar
para suas fa mí li as. Eu me des do brei como Re la tor, e
o pro je to foi apro va do na ma i or ve lo ci da de já re gis tra-
da nes te par la men to em 180 anos – algo pos sí vel gra -
ças ao au xí lio da Se na do ra He lo í sa He le na, que usou 
um ar ti fí cio, bus cou 51 as si na tu ras de se na do res,
pas sou pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, e
aqui o Se na dor Eu rí pe des é tes te mu nha de que nos
des do bra mos para apro var essa ini ci a ti va.

Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, eu que ria man -
dar esse dis co do Ge ral do Van dré tam bém para o Mi -
nis tro da Edu ca ção, tão bem re pre sen ta do aqui pelo
Se na dor Eu rí pe des Ca mar go, que está pre si din do a
ses são. O Cris to vam é Se na dor e foi para o Mi nis té rio
da Edu ca ção, mas ele está pre ci san do ou vir “vem, va -
mos em bo ra, que es pe rar não é sa ber, quem sabe faz 
a hora, não es pe ra acon te cer”.

São sete me ses, Se na do ra Iris de Ara ú jo! É mu i-
to tem po! A na tu re za pos si bi li ta, em sete me ses, o
nas ci men to de uma cri an ça, não é ver da de, Se na dor
Au gus to Bo te lho? S. Exª é mé di co.

Esta mos nes ta Casa pe din do re cur sos para um
hos pi tal-am bu la tó rio, um am bu la tó rio fe de ral que foi
ini ci a do no Pi a uí em 1987. Em 1989, o Pre si den te
José Sar ney, o mais ge ne ro so de to dos os pre si den-
tes dos anos pós- re de mo cra ti za ção, en vi ou-nos re -
cur sos. Pre si den te Eu rí pe des Ca mar go, fui pre fe i to
no Pi a uí no go ver no dos Pre si den tes José Sar ney,
Fer nan do Col lor, Ita mar Fran co e Fer nan do Hen ri que
Car do so e por isso pos so as se gu rar que o mais ge ne-
ro so de to dos foi o Pre si den te José Sar ney. Ele man -
dou re cur sos em 1989. Da mes ma for ma, man da ram
re cur sos o Pre si den te Fer nan do Col lor, o Pre si den te
Ita mar Fran co, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so, par la men ta res – o atu al Go ver na dor do Esta do

do Pi a uí era de pu ta do à épo ca e co lo cou re cur sos lá,
as sim como ou tros se na do res e de pu ta dos fe de ra is.
Esse am bu la tó rio foi cons tru í do numa área de qua se
19 mil m². Isso sig ni fi ca, Se na do ra Iris, duas qua dras.
Tem qua ren ta am bu la tó ri os, 22 mi lhões já fo ram en -
ter ra dos lá. Te re si na é íco ne em sa ú de no Bra sil, não
por aca so, por que, na Di ta du ra Var gas, to dos os in ter-
ven to res, que eram go ver na do res no me a dos pelo di -
ta dor ci vil Var gas, ho mem mu i to tra ba lha dor, eram mi -
li ta res em to dos os Esta dos. Mas o Pi a uí foi di fe ren te,
por que so mos di fe ren tes: não ace i ta mos um mi li tar e
co lo ca mos um mé di co. E esse mé di co, na que la épo -
ca, en tre 1930 e 1945, fez um gran de hos pi tal, no qual 
co lo cou o nome do Pre si den te da Re pú bli ca.

O Pi a uí é íco ne. O Pi a uí tem uma me di ci na mais
avan ça da do que a de Bra sí lia, Se na do ra Iris de Ara ú-
jo. No Pi a uí, fa ze mos trans plan tes car día cos com êxi -
to; o Se na dor Au gus to Bo te lho sabe que pou cos Esta -
dos po dem fa zer isso e, por esse fato e tam bém pela
sua lo ca li za ção – a ca pi tal é no in te ri or –, todo o in te ri or
do Ma ra nhão e o To can tins vêm para esse hos pi tal.

Se na dor Eu rí pe des Ca mar go, es tá va mos na re u-
nião com o Pri me i ro-Mi nis tro José Dir ceu – e não usei
da pa la vra, em bo ra es ti ves se pre vis to, para uma ex pli-
ca ção pes so al, por que o nos so nome foi ci ta do –, e o
Se na dor Tião Vi a na, esse gran de Lí der do PT, fa la va
da in sa tis fa ção da qui lo que ele cha ma base. Te mos
que agra de cer ao Se na dor e mé di co Tião Vi a na, que
se tem es for ça do mu i to. No en tan to, es tou en ver go-
nha do, por que, des de o co me ço do meu man da to, em
nome do Pi a uí e da me di ci na, bus co R$60 mil para fa -
zer fun ci o nar equi pa men tos que es tão pa ra dos.

E a mi nha pre o cu pa ção, Se na dor Eu rí pe des
Ca mar go, é que es tão en ga nan do o Pre si den te da
Re pú bli ca; ele não en ten de de me di ci na, mas eu sou
mé di co e sei que os ins tru men tos são to dos ele trô ni-
cos: são apa re lhos de ra i os-X, ele tro car dió gra fos, of -
tal mos có pi os, apa re lhos de ul tra-so no gra fia, es tu fas,
etc, to dos es ses ins tru men ta is da me di ci na mo der na,
que es tão pa ra dos e vão per der a ga ran tia, sem se -
quer te rem sido uti li za dos, por que fal tam R$60 mil
para fazê-los fun ci o nar. É um ab sur do, pois fo ram in -
ves ti dos R$22 mi lhões! E há os mé di cos, os es pe ci a-
lis tas, 40 am bu la tó ri os, toda uma in fra-es tru tu ra pron -
ta es pe ran do ape nas a li be ra ção de R$60 mil para
seu fun ci o na men to.

O re i tor da uni ver si da de, que quis Deus fos se
mé di co, com pe ten te mé di co, pro fes sor de do en ças
in fec to-con ta gi o sas, mag ní fi co re i tor, Pro fes sor Le o-
pol di no, quer o di nhe i ro, Se na dor Eu rí pe des Ca mar-
go, ape nas para o cus te io, para pa gar a ener gia, o te -
le fo ne, o sa bo ne te, o pa pel hi giê ni co, a to a lha. E quer
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essa ver ba des se Go ver no, dos dois Mi nis té ri os po -
de ro sos: o da Edu ca ção e o da Sa ú de. E por quê?
Por que é um hos pi tal uni ver si tá rio. E os hos pi ta is uni -
ver si tá ri os, Se na dor Au gus to Bo te lho, ser vem para
apren di za do e aper fe i ço a men to para os es tu dan tes
de me di ci na, en fer ma gem, fi si o te ra pia, psi co lo gia,
en fim, para os es tu dan tes das áre as de sa ú de. Por
isso, há o art. 17.

Estou de fen den do quem vai ser aten di do. Não
são os po de ro sos e os ri cos, Se na do ra Iris de Ara ú jo.
Nun ca fiz mi nha car re i ra po lí ti ca ao lado dos po de ro-
sos da eli te. Sem pre a fiz ao lado dos hu mil des, ne -
ces si ta dos e so fri dos, para quem a es tru tu ra do Go-
ver no vai ser útil. O rico não tem pro ble ma, Se na dor
Au gus to Bo te lho, pois tem pla no de sa ú de, pega
aviões da Va rig e da TAM e vai a São Pa u lo. O po bre
pena!

Fo mos ar tí fi ce da vi tó ria do Pre si den te Lula no
Pi a uí. Entre ga mos até o Go ver no do Esta do para um
Go ver na dor do PT. Mas fica mu i to mal, Se na dor Eu rí-
pe des Ca mar go. Fica mu i to mal! E os Se na do res,
per ple xos, di zem: “Como o Se na dor Mão San ta, que
é do Pi a uí e apo i ou o Lula, não con se gue, com dois
Mi nis tros po de ro sos, R$60 mil?” Isso é, como diz Bo -
ris Ca soy, uma ver go nha. Sou ci rur gião e te nho que
ser prá ti co: R$30 mil para um Mi nis tro e R$30 mil para 
o ou tro. Isto não é nada! Este é o res pe i to que o Pi a uí
exi ge do Pre si den te da Re pú bli ca, que tem que ma ni-
fes tar gra ti dão àque le Esta do, pela sua gran de za his -
tó ri ca, pois foi o povo pi a u i en se o úni co povo que teve
a co ra gem e a bra vu ra de, em uma ba ta lha san gren ta,
ex pul sar os por tu gue ses des te País.

Con ce do a pa la vra, pri me i ra men te, às mu lhe-
res. Ouço com pra zer a Srª Se na do ra Iris de Ara ú jo.

A Srª Iris de Ara ú jo (PMDB – GO) – Se na dor
Mão San ta, ao lon go des tes cin co me ses em que me
en con tro nes ta Casa, apren di a ouvi-lo e, o que é me -
lhor, a apren der com suas pa la vras, prin ci pal men te
ago ra, quan do V. Exª se re fe re a uma épo ca que con si-
de ro dou ra da da nos sa ju ven tu de. Ain da mais quan do
se re fe re aos ver sos de Van dré – “Vem, va mos em bo-
ra, que es pe rar não é sa ber; quem sabe faz a hora, não 
es pe ra acon te cer” –, que se trans for ma ram no hino da
ju ven tu de da épo ca na qual se for jou V. Exª como es tu-
dan te de Me di ci na, no Rio de Ja ne i ro. E o lí der que co -
me çou a se for mar na que la épo ca, em ba la do por es -
ses ver sos, trans for mou-se no gran de lí der que, hoje,
as su me essa tri bu na qua se que di a ri a men te para de -
fen der o seu Esta do, o Pi a uí. E nes sa de fe sa, Se na dor
Mão San ta, V. Exª nos tem tor na do par tí ci pes da sua
luta.E o seu Esta do, o Pi a uí, men ci o na do por V. Exª de
uma ma ne i ra tão ca ri nho sa, já está sen do dis cu ti do

pelo País afo ra. Para tan to, jun to-me a V. Exª nes se seu 
la men to so bre a ques tão da sa ú de para di zer que os
Se na do res, os re pre sen tan tes do povo, nes te Par la-
men to, de vem, sim, lu tar por aque les que fi cam na fila
e aguar dam um aten di men to mé di co. E como V. Exª
co lo ca tão bem, não fal ta mu i to para que se pos sa vi a-
bi li zar isso no seu Esta do. E avan ço um pou co mais,
por que não sei se te rei tem po de di zer algo que diz res -
pe i to à ju ven tu de tam bém. Pre ci sa mos res ta be le cer a
es pe ran ça nes te País. Para tan to, te mos que res ta be-
le cer a con fi an ça em to dos os se to res des ta Na ção, de
for ma a que pos sa mos en to ar, to dos jun tos, não ape -
nas os ver sos de Van dré – são mu i tos os gran des ar tis-
tas bra si le i ros que po de rão nos mo bi li zar –, mas um
ver so que está aí há mu i to tem po: “Já ra i ou a li ber da de
no ho ri zon te do Bra sil”.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sen si bi li za-
dos es ta mos eu e todo o Bra sil ao ou vir V. Exª, bri lhan-
te Se na do ra Iris de Ara ú jo.

De i xo um ape lo ao Go ver no que aju dei a ele ger,
que nós pi a u i en ses aju da mos a ele ger: que o nos so
bra vo Se na dor Eu rí pe des Ca mar go, des ses pe tis tas
que têm sen si bi li da de po lí ti ca e res pon sa bi li da de ad -
mi nis tra ti va, leve ao Mi nis tro da Edu ca ção, Cris to vam
Bu ar que, essa re so lu ção em nos so nome e em nome
do Pi a uí.

Agra de ço ao Se na dor Edu ar do Su plicy – a gra ti-
dão é a mãe de to das vir tu des – pelo es for ço ex tra or-
di ná rio que en vi dou. Isso va lo ri za o Go ver na dor, que
tam bém per ten ce ao PT.Agra de ço ain da ao as ses sor
es pe ci al da Pre si dên cia da Re pú bli ca, Fran cis co
Escór cio, que está com to dos os da dos e do cu men tos
as si na dos por mim, pelo com pa nhe i ro do PMDB Se -
na dor Alber to Sil va e pelo Se na dor He rá cli to For tes.

Por isso, te nho usa do a pa la vra to das as se ma-
nas, de acor do com o art. 17 do Re gi men to Inter no. E
vou con ti nu ar le van do esse car tão ama re lo por ter fa -
la do. Só não vou fa lar na pró xi ma se ma na, por que o
Pre si den te José Sar ney de sig nou-nos para re pre sen-
tar o Con gres so Na ci o nal em um en con tro so bre
ener gia no Mé xi co.

Con ce do um apar te ao Se na dor Au gus to Bo te-
lho, de Ro ra i ma, que trou xe sua sen si bi li da de de mé -
di co a esta Casa.

O Sr. Au gus to Bo te lho (PDT – RR) – Se na dor
Mão San ta, é com emo ção que faço este apar te a V.
Exª, para di zer que mu i to me hon ra com par ti lhar, nes ta
Casa, da sua pre sen ça e da pre sen ça da ex ce len te e
sim pá ti ca Se na do ra Iris de Ara ú jo. É um pra zer tam-
bém po der des fru tar do seu co nhe ci men to fi lo só fi co,
das suas ci ta ções fre qüen tes e va ri a das, que, so ma-
das a 40 anos de ex pe riên cia – V. Exª ain da não com -
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ple tou 40 anos de pro fis são, mas, quan do es tu da va
Me di ci na, já li da va com as pes so as –, aper fe i ço am seu 
co nhe ci men to so bre a pes soa hu ma na. É emo ci o nan-
te ver esse seu cla mor por essa pe que na quan tia que
fará fun ci o nar um am bu la tó rio de 40 con sul tó ri os, onde 
se rão aten di das, no mí ni mo, mil pes so as por dia, em
con sul tas mé di cas. Faço este apar te para di zer a V.Exª
que es tou do seu lado, na hora e onde for pre ci so, para
con se guir mos le var es ses re cur sos para o seu que ri do
e meu tam bém já que ri do Pi a uí. Te nho cer te za de que
V. Exª con se gui rá isso, por que Sua Exce lên cia o Pre si-
den te tem mu i ta pro xi mi da de com o Mi nis tro da Edu ca-
ção. E a sua re i vin di ca ção pro põe meio a meio para
fun ci o nar. Deus co lo cou tudo jun to, para po der mos
con se guir isso para o seu Pi a uí.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agra de ço a
par ti ci pa ção de V.Exª, que traz sua ex pe riên cia so fri-
da de mé di co de um Esta do com di fi cul da des e que,
es to i ca men te, des do bra-se como po lí ti co e mé di co
em Ro ra i ma. V. Exª lem brou a ca pa ci da de de con sul ta
diá ria des se am bu la tó rio, que é a de dois mil exa mes
la bo ra to ri a is. Qu an tos po bres, Se na dor Eu rí pe des
Ca mar go, se rão be ne fi ci a dos! Além dis so, há a opor -
tu ni da de de apren di za do e aper fe i ço a men to da mo ci-
da de es tu di o sa que se de di cou à ciên cia da sa ú de.

Essas são as nos sas pa la vras, na ten ta ti va de
aju dar, para que o PMDB seja a luz que ilu mi na.

Se na dor Eu rí pe des Ca mar go, sei que, todo fim
de se ma na, a equi pe do Go ver no par ti ci pa de uma
pe la da. Por isso, vou fa lar como povo.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, bra si le i-
ras e bra si le i ros, digo ao Pre si den te Lula, com fran-
que za: Vos sa Exce lên cia tem a sua luta, e eu tam bém
te nho a mi nha e o or gu lho de ter nas ci do no Pi a uí.
Deus me aben ço ou e tor nei-me mé di co. Con si de ro a
Me di ci na a ciên cia mais hu ma na e o mé di co o gran de
ben fe i tor da hu ma ni da de. E sin to-me mais or gu lho so
ain da, Se na dor Eu rí pe des Ca mar go, quan do vejo que
nin guém me lhor do que um mé di co di ri giu este País:
Jus ce li no Ku bits chek.

Se na dor Eu rí pe des Ca mar go, na pe la da de fim
de se ma na que os Mi nis tros jo gam – usos es sas idéi -
as para fa ci li tar a com pre en são do as sun to –, es tou
co lo can do a bola na li nha do pê nal ti, sem go le i ro,
para o Pre si den te da Re pú bli ca fa zer esse gol em be -
ne fí cio do povo po bre e da gran de za do Pi a uí.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mão San ta,
o Sr. Eu rí pe des Ca mar go, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Au -
gus to Bo te lho.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Con -
ce do a pa la vra à Se na do ra Iris de Ara ú jo.

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, em meio a um mar 
de in sa tis fa ções e jus tos re cla mos con tra os ju ros al -
tos e a es tag na ção da eco no mia, o Go ver no co me ça
a en con trar ca mi nhos que, se tri lha dos com fir me za e
es pí ri to prá ti co, hão de pro pi ci ar a re to ma da do cres -
ci men to e a ofer ta de pos tos de tra ba lho.

No pla no da eco no mia, o Mi nis tro José Dir ceu
anun ci ou a dis po si ção do Go ver no de re ne go ci ar com 
o FMI a cláu su la que – por uma con ta bi li da de per ver-
sa – con si de ra como dé fi cit os in ves ti men tos em in -
fra-es tru tu ra, sa ú de e edu ca ção. Essa dis po si ção de
luta, de re cu pe ra ção da so be ra nia bra si le i ra para in-
ves tir em áre as es sen ci a is para o nos so de sen vol vi-
men to, é, cer ta men te, uma boa pers pec ti va, que pre -
ci sa se trans for mar em re a li da de nas pró xi mas ne go-
ci a ções com o FMI.

Mas há ou tras boas no vas, e de se jo co men tar
uma, em es pe ci al, que me to cou pro fun da men te, por -
que diz res pe i to a essa ju ven tu de, como tive a opor tu-
ni da de de co men tar há pou co, em apar te ao Se na dor
Mão San ta. Para isso, pre ci so lhes con tar uma pe que-
na his tó ria. Ten tei en trar em con ta to com o pro ta go-
nis ta des sa his tó ria real, mas, in fe liz men te, ele está
fora do País. Sem a sua au to ri za ção ex pres sa, não
con si de ro éti co ci tar-lhe o nome. Os no bres Se na do-
res e Se na do ras hão de en ten der o por quê.

Há cer ca de uns 40 anos, um me ni no do in te ri or
de Mi nas Ge ra is foi acu sa do por um vi zi nho de ter rou -
ba do uma bola. A acu sa ção era in jus ta. Mas o pai da
cri an ça – um ho mem mu i to se ve ro – pre fe riu acre di tar
no vi zi nho e cas ti gou o me ni no com uma tre men da
sur ra. Hu mi lha do, o ga ro to fu giu de casa. De po is de
mu i to an da ri lhar, aca bou sen do aco lhi do, na Lapa, no
Rio de Ja ne i ro, por um gru po de pros ti tu tas que o aju -
da ram a con se guir co mi da e um can ti nho para dor mir.

Era uma vida dura e tris te, mas o ga ro to so bre vi-
veu. Até que che gou a hora de en trar para o Exér ci to.
Lem bro-me cla ra men te das pa la vras da que le ho-
mem, ao me re ve lar seu pas sa do. “O Exér ci to me sal -
vou”, dis se-me ele, afir man do que, des de que fu gi ra
de casa, foi no Exér ci to que con se guiu, pela pri me i ra
vez, dor mir dias se gui dos na mes ma cama e com len -
çóis lim pos. No Exér ci to, o jo vem sol da do co mia nas
ho ras cer tas, ti nha uma ro ti na sa u dá vel. Ele, que vi via
ma cam bú zio, des co briu a ale gria.

Um ofi ci al des per tou a con fi an ça do novo re cru-
ta, que abriu seu co ra ção e lhe con tou sua vida. A res -
pos ta do ofi ci al foi ge ne ro sa: aju dou o jo vem a des co-
brir a sua vo ca ção e o ca mi nho do tra ba lho. E, en tão,
aque le moço se re en con trou con si go mes mo. Tor-
nou-se ca paz de per do ar o pai, que não acre di ta ra
nele. E, en tão, per do ou a si pró prio, cri ou con fi an ça
na vida e fez ami za des, es tu dou e tra ba lhou mu i to. E,
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hoje, aque le me ni no fu gi ti vo é um dos mais co nhe ci-
dos fo tó gra fos bra si le i ros.

Acre di to, caro Pre si den te, que mu i tos de nós, es -
pe ci al men te os que vi e ram do in te ri or, são tes te mu-
nhas do pa pel so ci al de sem pe nha do pelo Exér ci to bra -
si le i ro. Na mi nha in fân cia, era co mum os jo vens da
roça com ple ta rem a al fa be ti za ção e até mes mo apren -
de rem um ofí cio quan do en tra vam para o Exér ci to.

De po is, num pe río do di fí cil da nos sa his tó ria,
em que a ima gem das For ças Arma das não era das
me lho res jun to a essa ju ven tu de, o Pro je to Ron don
des per tou e afir mou em mi lha res de ado les cen tes o
co nhe ci men to de nos sa re a li da de e o ca mi nho da so -
li da ri e da de.

Olhan do para os nos sos jo vens, Se na dor Mão
San ta, es pe ci al men te para os mais po bres, que ro
apla u dir des ta tri bu na o pro gra ma “Sol da do Ci da dão”.
Esse pro gra ma, in te gra do aos es for ços do “Pri me i ro
Empre go”, dará opor tu ni da de aos no vos re cru tas de
fre qüen ta rem cur sos de ca pa ci ta ção pro fis si o nal en -
quan to cum prem o ser vi ço mi li tar obri ga tó rio.

Com o “Sol da do Ci da dão”, o Go ver no co me ça a
cum prir uma de suas pro mes sas de cam pa nha, que é 
a de in te grar o tra ba lho dos di fe ren tes Mi nis té ri os,
sem pre bus can do re for çar as ações vol ta das para a
área so ci al. É a cha ma da trans ver sa li da de, tão anun -
ci a da, que co me ça a sair da te o ria para a prá ti ca.

Meu apo io a esse e a ou tros pro gra mas se me-
lhan tes é tam bém um aler ta, Se na dor Mão San ta. É
pre ci so tra ba lhar em re gi me de ur gên cia – e em to das
as fren tes – para que se es tan que a pro gres si va pa u-
pe ri za ção dos tra ba lha do res bra si le i ros, por que essa
ten dên cia cres cen te à mar gi na li za ção está cri an do
hor das de des con ten tes, que se tor nam ob je to dos ra -
di ca is, que pre ci sam do con fron to para en gros sar
suas fi le i ras.

Logo no iní cio des ta ses são, tive opor tu ni da de,
em apar te ao Se na dor Pa u lo Paim, de di zer que, hoje, 
fi quei as sus ta da ao abrir os jor na is e ler que Sté di le,
lí der do MST, cha ma os ru ra lis tas de “ini mi gos”. Uma
de cla ra ção des sas pode acen der o pa vio da vi o lên cia
so ci al, di vi dir os bra si le i ros em duas fren tes e pro por
o en fren ta men to. Faço uma per gun ta: a quem in te res-
sa, Sr. Pre si den te, mais der ra ma men to de san gue?
Mais per das? Mais so fri men to?

Já vi mos esse fil me e não faz mu i to tem po – e
não gos ta mos do que vi mos. No Go ver no de João
Gou lart, quan do as le gí ti mas ban de i ras das re for mas
so ci a is fo ram usa das para jus ti fi car o de sa fio às au to-
ri da des, as ruas se en che ram de ci da dãos as sus ta-
dos, que pe di ram o re tor no da or dem a qual quer cus -
to. E não fal tou, den tro e – o que é pior – fora do Bra sil,

quem tra ba lhas se para trans for mar a re pres são no
gran de ins tru men to de re tor no à or dem.

Não de se jo a paz ar ti fi ci al, sus ten ta da pe las ar -
mas. Lu tei con tra isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs Se -
na do res. Per di a con ta de quan tas ve zes per cor ri o
meu Esta do, de nor te a sul, de les te a oes te – e o
Esta do ain da não era di vi di do, não exis tia o Esta do do 
To can tins –, pre gan do o res ta be le ci men to do Esta do
de Di re i to. A ver da de i ra paz só pode nas cer do con -
sen so, da ne go ci a ção. E, para isso, é pre ci so que a
au to ri da de ocu pe o seu lu gar le gí ti mo. Que as su ma a
res pon sa bi li da de pela im po si ção de li mi tes. E o li mi te
é a lei.

Se, “jus ti fi ca do” pela ne ces si da de de mu i tos, um
lí der afo i to de fen de a ação da lei, é hora de a au to ri da-
de se im por e mos trar que a lei é para to dos. Para to -
dos e qual quer um.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Não

há mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res Le o nel Pa van, Te o to nio Vi le-

la Fi lho, Ro me ro Jucá e a Sra. Se na do ra Lú cia Vâ nia
en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos na 
for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.

MUDANÇA DE FOCO

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, ve nho nes te mo men to a esta tri bu na para 
co men tar ma té ria in ti tu la da “MST in ves te em in va-
sões e nos ‘sem-em pre go’”, pu bli ca da no Jor nal do
Bra sil, edi ção de 18 de ju lho do cor ren te ano.

A ma té ria, que so li ci to seja in se ri da nos ana is
do Se na do, tra ta da sú bi ta “mu dan ça de foco” do Mo -
vi men to dos Tra ba lha do res Ru ra is Sem-Ter ra, que in -
for mou que vai de i xar de pres si o nar o go ver no fe de ral
para cen trar ações e dis cur sos con tra a “di re i ta”, de i-
xan do cla ra a exis tên cia de um “acor do” en tre o MST
e o go ver no Lula.

O tex to que pas so a ler para que fi que in te gran-
do este pro nun ci a men to, é o se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR LEONEL PAVAN EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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A FALTA DE AÇÕES CONSISTENTES

O SR. TEOTÔNIO VILELA FILHO (PSDB – AL.
Sem apa nha men to ta qui grá fi co) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, ocu po esta tri bu na, nes te mo -
men to, para co men tar o ar ti go in ti tu la do “Ape nas pa li-
a ti vos”, pu bli ca do no jor nal Fo lha de S.Pa u lo, edi ção
de 16 de ju lho do cor ren te ano.

O ar ti go, que so li ci to seja in se ri do ana is do Se -
na do, mos tra que as me di das ado ta das pelo go ver no
Lula, até o mo men to, são in su fi ci en tes para re ver ter o

atu al qua dro re ces si vo da nos sa eco no mia, que ne -
ces si ta de ini ci a ti vas mais con sis ten tes e me nos lo ca-
li za das.

O tex to, que pas so a ler para que fi que in te gran-
do este pro nun ci a men to, é o se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR TEOTÔNIO VILELA FILHO
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem
apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, no úl ti mo mês de ju nho, a Sub se-
cre ta ria de Re la ções Pú bli cas do Se na do Fe de ral
con clu iu uma pes qui sa de gran de im por tân cia para
os tra ba lhos que aqui se de sen vol vem.

O tema não po de ria ser mais atu al: “O ido so e a
le gis la ção para a ter ce i ra ida de no Bra sil”.

E digo que é atu al, Sr. Pre si den te, por que uma
sé rie de even tos tem cha ma do a aten ção de nos so
povo para a ne ces si da de de se pres tar aos ido sos,
àque les que têm em sua his tó ria dé ca das de con tri-
bu i ção à so ci e da de, o am pa ro e os cu i da dos de que
são me re ce do res.

Têm sido cons tan tes, por exem plo, as de nún ci-
as na mí dia so bre o des res pe i to de que são ví ti mas
os ido sos nos mais di fe ren tes lo ca is, pú bli cos ou pri -
va dos.

De ou tra par te, a no ve la Mu lhe res Apa i xo na das,
ao tra tar do as sun to, nada mais faz que tra zer para a
fic ção aqui lo que, em gran de es ca la, já se ob ser va na
vida real.

E esta pró pria Casa, Srªs Se na do ras, Srs. Se na-
do res, tem atri bu í do ao tema a im por tân cia de vi da, na 
me di da em que hoje se dis cu te, aqui, o Pro je to de Lei
que cria o Esta tu to do Ido so.

Pois o mé ri to da ini ci a ti va da Se cre ta ria de Co -
mu ni ca ção So ci al do Se na do, por meio da Sub se cre-
ta ria de Re la ções Pú bli cas, foi o de bus car sub sí di os
ao aper fe i ço a men to de tal Pro je to, ou vin do o que tem
a di zer, so bre o tra ta men to dis pen sa do aos ido sos em 
nos so País, a pró pria po pu la ção bra si le i ra.

Nes se sen ti do, a pes qui sa con si de rou um uni -
ver so for ma do pe los 14.276 ci da dãos que en tra ram
em con ta to com o Ser vi ço 0800 – A Voz do Ci da dão,
no pe río do de ja ne i ro a maio de 2003, e re gis tra ram
men sa gens aos Se na do res ou às áre as ad mi nis tra ti-
vas do Se na do Fe de ral.

Do uni ver so, a pes qui sa en tre vis tou 703 ci da-
dãos es co lhi dos de for ma ale a tó ria, de modo que os
re sul ta dos ex pres sam, com mar gem de erro de ape -
nas 3%, a opi nião so bre o as sun to da po pu la ção
como um todo, e não so men te dos re pre sen tan tes da
ter ce i ra ida de.

E os re sul ta dos, Sr. Pre si den te, são sig ni fi ca ti vos.
A co me çar pela cons ta ta ção de que 97% dos

en tre vis ta dos – in se ri dos, vale re pe tir, num uni ver so e 
numa amos tra que con tem plam to das as fa i xas etá ri-
as – jul gam que a dis cus são do Esta tu to do Ido so no
Se na do Fe de ral é mu i to im por tan te.

Isso, se gu ra men te, tem a ver com o fato de que
ape nas 15% dos en tre vis ta dos ava li a ram que as atu -
a is leis bra si le i ras são to tal men te ade qua das às ne-

ces si da des dos ido sos, en quan to 38% jul ga ram que
elas são par ci al men te ade qua das e ou tros 38% as
de cla ra ram ina de qua das.

Mas tem mais: para 73% dos en tre vis ta dos, o
ido so, no Bra sil, não é tra ta do com o de vi do res pe i to.

Dada esta úl ti ma per cep ção, a pes qui sa pro cu-
rou sa ber em que si tu a ções o des res pe i to ao ido so é
ma i or. Pois bem: para 32% dos en tre vis ta dos, o ido so é 
mais des res pe i ta do nos hos pi ta is; para 19%, em sua
pró pria fa mí lia; para 15%, pe los jo vens; para 14%, no
trans por te co le ti vo; para 9%, nos ban cos e lo jas em
ge ral; e, para ou tros 9%, pela pró pria Jus ti ça.

Deve-se des ta car, ain da, que 73% dos en tre vis-
ta dos já pre sen ci a ram ou ou vi ram fa lar de al gum caso 
de maus-tra tos a ido sos.

Na pes qui sa, Srªs Se na do ras, Srs. Se na do res,
exis tem ain da mais in for ma ções. To das elas, te nho
cer te za, igual men te úte is ao de ba te que aqui se de -
sen vol ve so bre a le gis la ção re fe ren te ao ido so.

E pen so que a nós, re pre sen tan tes do povo,
cum pre re fle tir so bre a re a li da de que ex pres sam. So -
men te as sim po de re mos ela bo rar um Esta tu to do Ido -
so que con tri bua para re du zir os ca sos de des res pe i to
e maus-tra tos aos ido sos e ga ran tir-lhes a dig ni da de
e tran qüi li da de a que têm di re i to.

Mu i to obri ga do!

AS AÇÕES EM C&T

A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, ve nho nes te mo men to a esta Tri bu na
para co men tar ma té ria in ti tu la da “Novo pre si den te do
SBPC afir ma que Ama ral des mon tou Mi nis té rio”, pu -
bli ca da no jor nal O Esta do de São Pa u lo, edi ção de
18 de ju lho do cor ren te.

A ma té ria, de ex tre ma atu a li da de, pelo que en -
ten do sua in ser ção nos ana is do Se na do opor tu na,
tra ta das crí ti cas que o novo pre si den te da So ci e da de
Bra si le i ra para o Pro gres so da Ciên cia – SBPC, Ennio 
Can dot ti, fez à ges tão do Mi nis tro Ro ber to Ama ral
fren te ao Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia, afir man-
do que o Mi nis tro e sua equi pe “des con si de ra ram o
que ha via sido fe i to an tes” e “não le va ram em con ta o
que foi fe i to pas so a pas so, com a par ti ci pa ção da co -
mu ni da de ci en tí fi ca”.

O tex to, que pas so a ler, para que fi que in te gran-
do este pro nun ci a men to, é o se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRª SENADORA LÚCIA VÂNIA 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 (Au gus to Bo te lho) – Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos.

Encer ro esta ses são pe din do a bên ção de Deus a to dos os ha bi tan tes do meu que ri do País.
O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 12 ho ras e 36 mi nu tos.)
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Ata da 19ª Sessão Não De li be ra ti va
em 28 de julho de 2003

1º Sessão Legislativa Extraordinária da 52ª Legislatura

Pre si dên cia do Sr. Pa u lo Paim

(Ini cia-se a ses são às 14 ho ras e 30
mi nu tos.)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – 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 He rá-
cli to For tes, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEN Nº 153, DE 2003
(Nº 346/03, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 56 do
Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va-
do pelo De cre to nº 93.325, de lº de ou tu bro de 1986,
no art. 57 do Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de
ou tu bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sas
Exce lên ci as a es co lha, que de se jo fa zer, do Se nhor
João Car los de Sou za-Go mes, Mi nis tro de Pri me i ra
Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma-
nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para
exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re -
pú bli ca Bo li va ri a na de Ve ne zu e la.

Os mé ri tos do Emba i xa dor João Car los de Sou -
za-Go mes, que me in du zi ram a es co lhê-lo para o de -

sem pe nho des sa ele va da fun ção, cons tam da ane xa
in for ma ção do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

Bra sí lia, 23 de ju lho de 2003. – Luís Iná cio Lula
da Sil va.

EM Nº 234/DP/ARC/G – MRE/APES

Bra sí lia, 17 de ju lho de 2003

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De acor do com o art. 84, in ci so XXV, da Cons ti-

tu i ção, e com o dis pos to no art. 56, do Re gu la men to
de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo De cre-
to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986, no art. 57, do
Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de ou tu bro de
2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a
ane xa mi nu ta de Men sa gem ao Se na do Fe de ral des -
ti na da à in di ca ção do Se nhor João Car los de Sou-
za-Go mes, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i ra
de Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio
das Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car go de
Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca Bo li va ri a na
de Ve ne zu e la.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma-
ção so bre o país e Cur ri cu lum vi tae do Emba i xa dor
João Car los de Sou za-Go mes, que, jun ta men te com
a Men sa gem ora sub me ti da à apre ci a ção de Vos sa
Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do Fe de ral
para exa me por par te de seus ilus tres mem bros.

Res pe i to sa men te,
Assi na do ele tro ni ca men te por: Sa mu el Pi nhe i ro

Gu i ma rães Neto.
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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 to de de cre to le gis la ti vo re ce bi do da Câ -
ma ra dos De pu ta dos que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio em exer cí cio, Se na dor He rá cli to For tes.

É lido o se guin te:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 403, DE 2003

(Nº 2.226/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do en tre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil e o Go ver no da Ucrâ nia so bre Sal va-
guar das Tec no ló gi cas re la ci o na das à
Par ti ci pa ção da Ucrâ nia em Lan ça men tos
a par tir do Cen tro de Lan ça men tos de
Alcân ta ra, ce le bra do em Kiev, em 16 de
ja ne i ro de 2002.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do en tre o

Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver-
no da Ucrâ nia so bre Sal va guar das Tec no ló gi cas re la-
ci o na das à Par ti ci pa ção da Ucrâ nia em Lan ça men tos
a par tir do Cen tro de Lan ça men to de Alcân ta ra, ce le-
bra do em Kiev, em 16 de ja ne i ro de 2002.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que al te rem o re -
fe ri do tex to, bem como qua is quer ajus tes com ple-
men ta res que, nos ter mos do in ci so I do art. 49 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem en car gos ou com-
pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal.

Art. 2º De for ma con sen tâ nea ao ajus te en tre as
Par tes Con tra tan tes, ex plí ci to na “De cla ra ção Con-
jun ta so bre a vi si ta à Ucrâ nia do Mi nis tro de Esta do da 
Ciên cia e Tec no lo gia do Bra sil, Dou tor Ro ber to Ama -
ral”, fir ma da por este e pelo Sr. Ole xan der Ne go da,
Di re tor-Ge ral da Agên cia Espa ci al da Ucrâ nia, o Con -
gres so Na ci o nal apro va o tex to do Acor do, no en ten di-
men to de que:

I – em re la ção ao dis pos to no art. IV, § 3, o Go -
ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no
da Ucrâ nia en vi da rão seus me lho res es for ços para
as se gu rar que au to ri da des bra si le i ras par ti ci pem
tam bém do con tro le das áre as res tri tas, res pe i ta da a
pro te ção da tec no lo gia de ori gem ucra ni a na;

II – no que tan ge ao es ta be le ci do no art. V, o Go -
ver no da Re pú bli ca da Ucrâ nia en vi da rá seus me lho-
res es for ços para au to ri zar os seus Li cen ci a dos a di -
vul gar in for ma ções re fe ren tes à pre sen ça, nas Car-

gas Úte is ou nos Ve í cu los Lan ça do res e Espa ço na-
ves, de ma te ri al ra di o a ti vo ou de qua is quer subs tân ci-
as que pos sam ser da no sas ao meio am bi en te ou à
sa ú de hu ma na, bem como da dos re la ti vos ao ob je ti vo
do lan ça men to e ao tipo e às ór bi tas dos sa té li tes lan -
ça dos, res pe i ta da a pro te ção da tec no lo gia de ori gem
ucra ni a na;

III – em re fe rên cia ao es ti pu la do no art. VI, § 2,
as Par tes en vi da rão seus me lho res es for ços para as -
se gu rar que pes so as au to ri za das pelo Go ver no da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil par ti ci pem tam bém,
no que cou ber, do con tro le do aces so a Ve í cu los de
Lan ça men to, Espa ço na ves e Equi pa men tos Afins,
res pe i ta da a pro te ção da tec no lo gia de ori gem ucra ni-
a na;

IV – em re la ção ao dis pos to no art. VI, § 5, as
Par tes en vi da rão seus me lho res es for ços para as se-
gu rar que os cra chás de iden ti fi ca ção a se rem uti li za-
dos pe los in di ví du os que con tro la rão as áre as res tri-
tas se rão emi ti dos pelo Go ver no da Ucrâ nia ou pelo
Li cen ci a do Ucra ni a no, para o pes so al ucra ni a no, e
pelo Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, para
o pes so al bra si le i ro, res pe i ta da a pro te ção da tec no-
lo gia de ori gem ucra ni a na;

V – em re fe rên cia ao de ter mi na do no art. VII, §
1.B, as Par tes en vi da rão seus me lho res es for ços
para as se gu rar que os con ta i ne res la cra dos po de rão
ser aber tos para ins pe ção por au to ri da des bra si le i ras
de vi da men te au to ri za das para tal pelo Go ver no da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, na pre sen ça de au to-
ri da des ucra ni a nas e em áre as apro pri a das, sem que
isto im pli que es tu do téc ni co in de vi do do ma te ri al ali
con ti do e pre ser va da in te i ra men te a pro te ção da tec -
no lo gia de ori gem ucra ni a na.

VI – no que tan ge ao es ti pu la do no art. VIII, § 3,
alí nea a, o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
as se gu ra rá, em pra zo con di zen te com o Acor do so -
bre o Sal va men to de Astro na u tas e Res ti tu i ção de
Astro na u tas e de Obje tos Lan ça dos ao Espa ço Cós -
mi co, de 22 de abril de 1968, a res ti tu i ção aos Par ti ci-
pan tes Ucra ni a nos de to dos os itens as so ci a dos ao
Ve í cu lo de Lan ça men to ou Espa ço na ves re cu pe ra-
dos pe los Re pre sen tan tes Bra si le i ros, sem exa mi-
ná-los ou fo to gra fá-los de ne nhu ma ma ne i ra, ex ce tu-
a dos os ca sos em que as au to ri da des bra si le i ras jul -
guem por bem as sim pro ce der no in te res se da sa ú de
e se gu ran ça pú bli cas e da pre ser va ção do meio am bi-
en te, res pe i ta da a pro te ção da tec no lo gia de ori gem
ucra ni a na.

Art. 3º 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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ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA

UCRÂNIA SOBRE SAL- VAGUARDAS
TECNOLÓGICAS RELACIO- NADAS À

PARTICIPAÇÃO DA UCRÂNIA EM
LANÇAMENTOS A PARTIR DO CENTRO

DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA

O Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
e
O Go ver no da Ucrâ nia (do ra van te de no mi na dos

“as Par tes”):
Ten do pre sen tes os ter mos do Acor do-Qu a dro

en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o 
Go ver no da Ucrâ nia so bre Co o pe ra ção nos Usos Pa -
cí fi cos do Espa ço Exte ri or, as si na do em 18 de no-
vem bro de 1999;

Le van do em con ta a po lí ti ca es ta be le ci da pelo
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil de pro mo-
ver o uso co mer ci al do Cen tro de Lan ça men to de
Alcân ta ra;

Com pro me ti dos com os ob je ti vos da não-pro li-
fe ra ção e do con tro le de ex por ta ções, como pre vis to
nas Di re tri zes do Re gi me de Con tro le de Tec no lo gia
de Mís se is (MTCR), e

Con fi an tes em que a co la bo ra ção con ti nu a da na 
pro mo ção de seus in te res ses mú tu os con cer nen tes à 
pro te ção de tec no lo gi as avan ça das po de ria ser vir
como uma re a fir ma ção do de se jo co mum de de sen-
vol ver ain da mais a co o pe ra ção ci en tí fi ca e tec no ló gi-
ca e das suas res pec ti vas em pre sas do se tor.

Acor dam o se guin te:

ARTIGO I
Obje ti vo

Este Acor do tem como ob je ti vo evi tar o aces so
não au to ri za do de tec no lo gi as re la ci o na das com o
lan ça men to de Ve í cu los de Lan ça men to, de Espa ço-
na ves, por meio de Ve í cu los de Lan ça men to Espa ci a-
is ou Ve í cu los de Lan ça men to, e Car gas Úte is por
meio de Ve í cu los de Lan ça men to a par tir do Cen tro
de Lan ça men to de Alcân ta ra e a trans fe rên cia não
au to ri za da des sas tec no lo gi as.

ARTIGO II
De fi ni ções

Para fins des te Acor do se apli ca rão as se guin-
tes de fi ni ções:

1. “Espa ço na ves” – qua is quer es pa ço na ves,
gru pos de es pa ço na ves, sis te mas ou sub sis te mas
de es pa ço na ves, com po nen tes de es pa ço na ves (in-

clu si ve sa té li tes, gru pos de sa té li tes, sis te mas ou
sub sis te mas de sa té li tes e/ou com po nen tes de sa té-
li tes) e/ou mo to res de trans fe rên cia or bi tal au to ri za-
dos para ex por ta ção que te nha sido au to ri za da pelo
Go ver no da Ucrâ nia e se jam uti li za dos para exe cu-
tar Ati vi da des de Lan ça men to.

2. “Ve í cu los de Lan ça men to” – qua is quer Ve í cu-
los de Lan ça men to, pro pul so res, adap ta do res com
sis te mas de se pa ra ção, co i fas para car ga útil, com po-
nen tes e pe ças so bres sa len tes de um Ve í cu lo de Lan -
ça men to re fe ri do no “Ane xo do MTCR re la ti vo a Equi -
pa men to e Tec no lo gia” e/ou res pec ti vos com po nen-
tes, cuja ex por ta ção te nha sido au to ri za da pelo Go-
ver no da Ucrâ nia e se jam uti li za dos para re a li zar Ati -
vi da des de Lan ça men to.

3. “Car gas Úte is” – qua is quer es pa ço na ves, gru -
pos de es pa ço na ves, sis te mas ou sub sis te mas de es -
pa ço na ves, com po nen tes de es pa ço na ves (in clu si ve
sa té li tes, gru pos de sa té li tes, sis te mas ou sub sis te-
mas de sa té li tes e/ou com po nen tes de sa té li te) e/ou
mo to res de trans fe rên cia or bi tal au to ri za dos a se rem
ex por ta dos para a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil por
ou tro go ver no que não o Go ver no da Ucrâ nia, para
lan ça men to em Ve í cu los de Lan ça men to a par tir do
Cen tro de Lan ça men to de Alcân ta ra.

4. “Ve í cu los de Lan ça men to Espa ci al” – qua is-
quer Ve í cu los de Lan ça men to pro pul so res, adap ta do-
res com sis te mas de se pa ra ção, co i fas para car ga útil
e/ou res pec ti vos com po nen tes que te nham sido au to-
ri za dos para ex por ta ção para a Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil por um go ver no que não o Go ver no da Ucrâ -
nia para lan ça men tos a par tir do Cen tro de Lan ça-
men to de Alcân ta ra.

5. “Equi pa men tos da Pla ta for ma de Lan ça men-
tos” – equi pa men tos de uma pla ta for ma de lan ça men-
tos e do com ple xo de lan ça men to, li cen ci a dos para
ex por ta ção da Ucrâ nia, uti li za dos para lan ça men tos a 
par tir do Cen tro de Lan ça men to de Alcân ta ra.

6. “Equi pa men tos Afins” – equi pa men tos de
apo io, itens sub si diá ri os, res pec ti vos com po nen tes e
pe ças so bres sa len tes que te nham sido au to ri za dos
para ex por ta ção pelo Go ver no da Ucrâ nia e que se -
jam ne ces sá ri os para re a li zar Ati vi da des de Lan ça-
men to.

7. “Da dos Téc ni cos” – in for ma ção, sob qual quer
for ma, a ver bal, in clu si ve, que não es te ja pu bli ca men-
te dis po ní vel e que seja exi gi da para o pro je to, a en -
ge nha ria, o de sen vol vi men to, a pro du ção, o pro ces-
sa men to, a fa bri ca ção, o uso, a ope ra ção, a vis to ria, o
re pa ro, a ma nu ten ção, a mo di fi ca ção, o apri mo ra-
men to ou a mo der ni za ção de Ve í cu los de Lan ça men-
to, Equi pa men tos da Pla ta for ma de Lan ça men tos,
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Espa ço na ves, Car gas Úte is e/ou Equi pa men tos
Afins. Tal in for ma ção in clui, en tre ou tras, in for ma ção
no for ma to de plan tas, de se nhos, fo to gra fi as, ma te ri-
a is de ví deo, pla nos, ins tru ções, pro gra mas de com -
pu ta dor e do cu men ta ção.

8. “Ati vi da des de Lan ça men to” – to das as ações
re la ci o na das com o lan ça men to de Espa ço na ves por
meio de Ve í cu los de Lan ça men to ou Ve í cu los de Lan -
ça men to Espa ci al e o lan ça men to de Car gas Úte is
por meio de Ve í cu los de Lan ça men to, des de as dis -
cus sões téc ni cas ini ci a is até a mon ta gem, o tes te e
lan ça men to ou re tor no dos Equi pa men tos Afins e dos 
Da dos Téc ni cos, da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
para a Ucrâ nia ou para ou tro lo cal apro va do pulo Go -
ver no da Ucrâ nia e, na even tu a li da de de can ce la men-
to ou fa lha do lan ça men to, o re tor no dos Ve í cu los de
Lan ça men to, dos Equi pa men tos da Pla ta for ma de
Lan ça men tos, Espa ço na ves, Equi pa men tos Afins,
Da dos Téc ni cos, com po nen tes e/ou des tro ços, re cu-
pe ra dos e iden ti fi ca dos, do Ve í cu lo de Lan ça men to,
dos Equi pa men tos da Pla ta for ma de Lan ça men tos,
Espa ço na ve pe los Equi pa men tos Afins para a Ucrâ -
nia ou para ou tro lo cal apro va do pelo Go ver no da
Ucrâ nia.

9. “Pla no de Con tro le de Tec no lo gi as” – qual-
quer pla no apro va do pe los ór gãos com pe ten tes do
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e do Go-
ver no da Ucrâ nia, an tes da en tre ga de Ve í cu los de
Lan ça men to, Equi pa men tos da Pla ta for ma de Lan ça-
men tos, Espa ço na ves ou Equi pa men tos Afins no ter -
ri tó rio da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, e que es ta-
be le çam as me di das de se gu ran ça a se rem im ple-
men ta das du ran te as Ati vi da des de Lan ça men to, in-
clu si ve em si tu a ções de emer gên cia.

10. “Par ti ci pan te Ucra ni a no” – qual quer con tra-
ta do ucra ni a no, sub con tra ta do, em pre ga do, ou agen -
te, quer seja na ci o nal da Ucrâ nia, fun ci o ná rio, em pre-
ga do ou qual quer re pre sen tan te do Go ver no da Ucrâ -
nia que, em fun ção da ex pe di ção de uma li cen ça de
ex por ta ção ucra ni a na, par ti ci pe de Ati vi da des de
Lan ça men to, e que es te ja su je i to à ju ris di ção e/ou ao
con tro le da Ucrâ nia.

11. “Re pre sen tan te Bra si le i ro” – qual quer pes -
soa, que não um Par ti ci pan te Ucra ni a no, seja na ci o-
nal da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, seja uma ou tra
pes soa que te nha ou pos sa ter aces so ao Ve í cu lo de
Lan ça men to, Equi pa men tos da Pla ta for ma de Lan ça-
men tos, Espa ço na ves, Equi pa men tos Afins e/ou Da -
dos Téc ni cos e que es te ja su je i to à ju ris di ção e/ou ao
con tro le da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil.

12. “Li cen ci a do Ucra ni a no” – qual quer pes soa
em fa vor da qual te nha(m) sido emi ti da(s) li cen ça(s)

de ex por ta ção, de acor do com a le gis la ção na ci o nal
da Ucrâ nia para ex por tar Ve í cu los de Lan ça men to,
Equi pa men tos da Pla ta for ma de Lan ça men tos, Espa -
ço na ves, Equi pa men tos Afins e/ou Da dos Téc ni cos.

13. “Li cen ci a do Bra si le i ro” – qual quer pes soa
que seja iden ti fi ca da nas per ti nen tes li cen ças de ex -
por ta ção emi ti das pela Ucrâ nia e que seja li cen ci a da,
de con for mi da de com as leis e re gu la men tos da Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, a le var a cabo Ati vi da des
de Lan ça men to.

14. “Li cen ça de Expor ta ção” – li cen ça para
ex por tar bens su je i tos ao con tro le de ex por ta ção
es ta tal.

ARTIGO III
Dis po si ti vos Ge ra is

1. A Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil de ve rá:
A. Em se gui men to à no ti fi ca ção en ca mi nha da

por es cri to pelo Go ver no da Ucrâ nia ao Go ver no da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil so bre trans fe rên ci as a
um Li cen ci a do Bra si le i ro no con tex to das Ati vi da des
de Lan ça men to, de Ve í cu los de Lan ça men to, Equi pa-
men tos da Pla ta for ma de Lan ça men tos, Espa ço na-
ves, Equi pa men tos Afins e/ou Da dos Téc ni cos e após 
o mo men to da sua che ga da à Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil, to mar as me di das apro pri a das para as se-
gu rar que:

a) Os Ve í cu los de Lan ça men to, Equi pa men tos
da Pla ta for ma de Lan ça men tos, Espa ço na ves, Equi -
pa men tos Afins e/ou Da dos Téc ni cos se rão usa dos
ape nas no âm bi to das Ati vi da des de Lan ça men to, a
me nos que o Go ver no da Ucrâ nia ma ni fes te, por es -
cri to, seu pré vio con sen ti men to para a uti li za ção dos
re fe ri dos Ve í cu los de Lan ça men to, Equi pa men tos da
Pla ta for ma de Lan ça men tos, Espa ço na ves, Equi pa-
men tos Afins e/ou Da dos Téc ni cos para ou tros pro pó-
si tos (que se rão iden ti fi ca dos pelo Go ver no da Ucrâ -
nia com o pro pó si to de pre pa rar e con du zir os lan ça-
men tos).

b) Ve í cu los de Lan ça men to, Equi pa men tos da
Pla ta for ma de Lan ça men tos, Espa ço na ves, Equi pa-
men tos Afins e/ou Da dos Téc ni cos não se rão mo di fi-
ca dos ou re pro du zi dos sem um pré vio con sen ti men to
por es cri to do Go ver no da Ucrâ nia.

c) Toda e qual quer re pro du ção de Ve í cu los de
Lan ça men to, Equi pa men tos da Pla ta for ma de Lan ça-
men tos, Espa ço na ves, Equi pa men tos Afins e/ou Da -
dos Téc ni cos, ou ma te ri a is ori gi na dos de tais re pro-
du ções, não se rão re pas sa dos a ter ce i ros sem o pré -
vio con sen ti men to por es cri to do Go ver no da Ucrâ nia.
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d) Asse gu rar que ne nhum Re pre sen tan te Bra si-
le i ro se apo de re de qual quer equi pa men to ou tec no-
lo gia im por ta dos para dar su por te ás Ati vi da des de
Lan ça men to, com ex ce ção da que les es pe ci fi ca dos
pelo Go ver no da Ucrâ nia.

2. Será a in ten ção do Go ver no da Ucrâ nia, atu -
an do em con so nân cia com as leis e os dis po si ti vos
des te Acor do, apro var as li cen ças de ex por ta ção ne -
ces sá ri as à con du ção das Ati vi da des de Lan ça men to.
Entre tan to, nada nes te Acor do res trin gi rá a au to ri da-
de do Go ver no da Ucrâ nia para to mar qual quer ini ci a-
ti va em re la ção ao li cen ci a men to de ex por ta ção que
es te ja em con for mi da de com a le gis la ção na ci o nal da
Ucrâ nia.

ARTIGO IV
Con tro le de Ve í cu los de Lan ça men to,

Equi pa men tos da Pla ta for ma de
Lan ça men tos, Espa ço na ves,

Equi pa men tos Afins e Da dos Téc ni cos

1. Este Acor do es pe ci fi ca os pro ce di men tos de
sal va guar das tec no ló gi cas a se rem se gui dos para
Ati vi da des de Lan ça men to, in clu si ve os pro ce di men-
tos para con tro lar o aces so a Ve í cu los de Lan ça men-
to, Equi pa men tos da Pla ta for ma de Lan ça men tos,
Espa ço na ves, Equi pa men tos Afins, Da dos Téc ni cos
e ás áre as em que se en con trem tais itens no Cen tro
de Lan ça men to de Alcân ta ra. Este Acor do se apli ca rá
a to das as fa ses das Ati vi da des de Lan ça men to, in-
clu si ve as ati vi da des de sen vol vi das em to das as ins -
ta la ções de qual quer Li cen ci a do Ucra ni a no, as ati vi-
da des em to das as ins ta la ções sob ju ris di ção e/ou
con tro le da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, bem como 
as ati vi da des dos Re pre sen tan tes Bra si le i ros e de
qual quer Par ti ci pan te Ucra ni a no. Este Acor do tam-
bém se apli ca rá a to das as fa ses de trans por te de Ve í-
cu los de Lan ça men to, Equi pa men tos da Pla ta for ma
de Lan ça men tos. Espa ço na ves, Equi pa men tos Afins
e Da dos Téc ni cos.

2. Com ex ce ção do pre vis to no Arti go VI e no
Arti go VIII (3) des te Acor do, ou do que de ou tro modo
ve nha a ser au to ri za do por meio de li cen ças de ex por-
ta ção emi ti das pelo Go ver no da Ucrâ nia, o Go ver no
da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil en vi da rá seus me -
lho res es for ços para evi tar qual quer aces so de sa-
com pa nha do ou não mo ni to ra do - in clu si ve o uso de
qua is quer ins tru men tos téc ni cos - de Re pre sen tan tes
Bra si le i ros a Ve í cu los de Lan ça men to, Equi pa men tos
da Pla ta for ma de Lan ça men tos, Espa ço na ves, Equi -
pa men tos Afins, Da dos Téc ni cos e/ou ás áre as re ser-
va das, men ci o na das no pa rá gra fo 3 des te Arti go.

3. Para qua is quer Ati vi da des de Lan ça men to, as 
Par tes en vi da rão seus me lho res es for ços para as se-
gu rar que os Par ti ci pan tes Ucra ni a nos man te nham o
con tro le so bre os Ve í cu los de Lan ça men to, Equi pa-
men tos da Pla ta for ma de Lan ça men tos, Espa ço na-
ves, Equi pa men tos Afins e Da dos Téc ni cos, a me nos
que ve nha a ser au to ri za do de ou tra ma ne i ra pelo Go -
ver no da Ucrâ nia. Para tal fim, o Go ver no da Re pú bli-
ca Fe de ra ti va do Bra sil dis po ni bi li za rá, no Cen tro de
Lan ça men to de Alcân ta ra, áre as para o pro ces sa-
men to, mon ta gem, co ne xão e lan ça men to de Ve í cu-
los de Lan ça men to e Espa ço na ves pe los Li cen ci a dos
Ucra ni a nos e per mi ti rá que pes so as au to ri za das pelo
Go ver no da Ucrâ nia con tro lem o aces so a es sas áre -
as. Os li mi tes des sas áre as de ve rão ser cla ra men te
de fi ni dos.

4. Cada Par te as se gu ra rá que to das as pes so as
sob a sua ju ris di ção e/ou con tro le, que par ti ci pem das 
Ati vi da des de Lan ça men to ou de ou tra ma ne i ra te-
nham aces so a elas, ob ser va rão os pro ce di men tos
es pe ci fi ca dos nes te Acor do.

O Go ver no da Ucrâ nia exi gi rá que os Li cen ci a-
dos Ucra ni a nos, en vol vi dos com as Ati vi da des de
Lan ça men to no Cen tro de Lan ça men to de Alcân ta ra,
ela bo rem um Pla no de Con tro le de Tec no lo gi as, que
in clua ele men tos per ti nen tes des te Acor do. O Go ver-
no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil as se gu ra rá que
os Re pre sen tan tes Bra si le i ros cum pram com as suas
obri ga ções, con for me ve nha a ser es ta be le ci do nos
Pla nos de Con tro le de Tec no lo gi as. O Go ver no da
Ucrâ nia as se gu ra rá que os Par ti ci pan tes Ucra ni a nos
cum pram tam bém com as suas obri ga ções, con for me
ve nha a ser es ta be le ci do nos Pla nos de Con tro le de
Tec no lo gi as. Em caso de con fli to en tre os dis po si ti vos
des te Acor do e os dis po si ti vos de qual quer Pla no de
Con tro le de Tec no lo gi as, pre va le ce rão os dis po si ti vos
des te Acor do.

6. As Par tes en vi da rão seus me lho res es for ços
para as se gu rar o re ce bi men to tem pes ti vo da(s)
sua(s) res pec ti va(s) li cen ça(s) para a con clu são das
Ati vi da des de Lan ça men to. Caso o Go ver no da Ucrâ -
nia che gue à con clu são de que qual quer dos dis po si-
ti vos des te Acor do ou dos Pla nos de Con tro le de Tec-
no lo gi as para qua is quer Ati vi da des de Lan ça men to
te nha sido in frin gi do, po de rá sus pen der ou re vo gar
qual quer (qua is quer) li cen ça(s) de ex por ta ção re la ci-
o na da(s) aos re fe ri dos lan ça men tos. Caso o Go ver no
da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil che gue à con clu-
são de que qual quer dos dis po si ti vos des te Acor do ou 
dos Pla nos de Con tro le de Tec no lo gi as para qua is-
quer Ati vi da des de Lan ça men to te nha sido in frin gi do,
po de rá sus pen der ou re vo gar qual quer (qua is quer) li -
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cen ça(s) de ex por ta ção re la ci o na da(s) aos re fe ri dos
lan ça men tos.

a) No caso de qual quer des sa(s) li cen-
ça(s) ou de a(s) li cen ça(s) de ex por ta ção
ser(em) sus pen sa(s) ou re vo ga da(s), a Par -
te que, pro ce deu à sus pen são ou re vo ga ção
de ve rá pron ta men te no ti fi car a ou tra Par te e 
ex pli car as ra zões de sua de ci são.

b) Caso uma li cen ça de ex por ta ção
seja re vo ga da pelo Go ver no da Ucrâ nia, o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
não se po de rá opor à de ci são e, se ne ces-
sá rio, de ve rá fa ci li tar o re tor no ex pe di do à
Ucrâ nia, ou a ou tro lo cal apro va do pelo Go -
ver no da Ucrâ nia, de con for mi da de com o
es ta be le ci do na li cen ça de ex por ta ção emi ti-
da pelo Go ver no da Ucrâ nia, de um Ve í cu lo
de Lan ça men to, Equi pa men tos da Pla ta for-
ma de Lan ça men tos, Espa ço na ves, Equi pa-
men tos Afins e/ou Da dos Téc ni cos que te-
nham sido tra zi dos para o ter ri tó rio da Re-
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil.

ARTIGO V
Da dos Téc ni cos Au to ri za dos para Re pas se

1. Este Acor do não per mi te e o Go ver no da
Ucrâ nia pro i bi rá que os Par ti ci pan tes Ucra ni a nos
pres tem qual quer as sis tên cia aos Re pre sen tan tes
Bra si le i ros no con cer nen te ao pro je to e de sen vol vi-
men to de Ve í cu los de Lan ça men to, Equi pa men tos da
Pla ta for ma de Lan ça men tos, Espa ço na ves e/ou
Equi pa men tos Afins, a me nos que tal as sis tên cia seja 
au to ri za da pelo Go ver no da Ucrâ nia.

2. O Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
não re pas sa rá e pro i bi rá o re pas se por Re pre sen tan-
tes Bra si le i ros de qua is quer da dos con cer nen tes a
Ve í cu los de Lan ça men to, Equi pa men tos da Pla ta for-
ma de Lan ça men tos, Espa ço na ves, Equi pa men tos
Afins e/ou Da dos Téc ni cos sem a pré via au to ri za ção
por es cri to do Go ver no da Ucrâ nia.

3. O Go ver no da Ucrâ nia en vi da rá seus me lho-
res es for ços para as se gu rar que os Li cen ci a dos Ucra -
ni a nos for ne çam aos Li cen ci a dos Bra si le i ros a in for-
ma ção ne ces sá ria re la ci o na da à li cen ça ucra ni a na
e/ou à au to ri za ção de re pas se, in clu si ve in for ma ção
so bre os itens re pas sa dos de acor do com tal li cen ça
ou au to ri za ção. O Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil en vi da rá seus me lho res es for ços para as se-
gu rar que os Li cen ci a dos Bra si le i ros for ne çam ao Go -
ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a in for ma ção
aci ma men ci o na da.

ARTIGO VI
Con tro les de Aces so

1. Para qual quer lan ça men to re gu la do por este
Acor do, o Go ver no da Ucrâ nia e o Go ver no da Re pú-
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil su per vi si o na rão e acom pa-
nha rão a im ple men ta ção dos Pla nos de Con tro le de
Tec no lo gi as apro pri a dos. O Go ver no da Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil per mi ti rá e fa ci li ta rá a su per vi são
e o acom pa nha men to de to das as Ati vi da des de Lan -
ça men to pelo Go ver no da Ucrâ nia.

2. As Par tes as se gu ra rão que so men te Par ti ci-
pan tes Ucra ni a nos, cu jos pro ce di men tos de se gu ran-
ça te nham sido apro va dos pelo Go ver no da Ucrâ nia
con tro la rão o aces so a Ve í cu los de Lan ça men to,
Equi pa men tos da Pla ta for ma de Lan ça men tos, Espa -
ço na ves, Equi pa men tos Afins e Da dos Téc ni cos
ucra ni a nos. Ape nas aos men ci o na dos Par ti ci pan tes
Ucra ni a nos será per mi ti do con tro lar o aces so du ran te
a pre pa ra ção dos lan ça men tos, trans por tes de um
Ve í cu lo de Lan ça men to, Equi pa men tos da Pla ta for-
ma de Lan ça men tos, Espa ço na ves e Equi pa men tos
Afins, co ne xão/des co ne xão da Espa ço na ve com o
Ve í cu lo de Lan ça men to e o re tor no dos Equi pa men-
tos da Pla ta for ma de Lan ça men tos e dos Equi pa men-
tos Afins, bem como Da dos Téc ni cos ucra ni a nos à
Ucrâ nia.

3. O Go ver no da Ucrâ nia terá o di re i to de, para
qual quer lan ça men to re gu la do por este Acor do, ins-
pe ci o nar e con tro lar, in clu si ve ele tro ni ca men te, por
meio de sis te mas de cir cu i tos fe cha dos de te le vi são e
ou tros me i os ele trô ni cos com pa tí ve is com ope ra ções
de lan ça men to e se gu ran ça de lan ça men to, to das as
áre as de fi ni das pe las Par tes, onde es te jam ar ma ze-
na dos os Equi pa men tos da Pla ta for ma de Lan ça men-
tos, Equi pa men tos Afins e Da dos Téc ni cos dos Li cen-
ci a dos Ucra ni a nos, bem como o iti ne rá rio pelo qual
po de rão se guir a Espa ço na ve já mon ta da ou as Car -
gas Úte is já mon ta das até a Pla ta for ma de Lan ça-
men to. O Go ver no da Ucrâ nia en vi da rá es for ços para
no ti fi car tem pes ti va men te o Go ver no da Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil ou os Re pre sen tan tes Bra si le i ros
des sas ins pe ções ou ve ri fi ca ções. Tais ins pe ções e
ve ri fi ca ções, no en tan to, po de rão ocor rer sem pré via
no ti fi ca ção ao Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil ou aos Re pre sen tan tes Bra si le i ros. O Go ver no
da Ucrâ nia co or de na rá, jun ta men te com o Go ver no
da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, as es pe ci fi ca ções
e ca rac te rís ti cas téc ni cas de qua is quer equi pa men-
tos de mo ni to ra men to ele trô ni co.

4. O Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
dará, tem pes ti va men te, in for ma ção ao Go ver no da
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Ucrâ nia so bre qua is quer ações que pos sam cri ar um
con fli to en tre o con tro le de aces so e os re qui si tos de
mo ni to ra men to es pe ci fi ca dos pe las Par tes, de modo
que en ten di men tos ade qua dos pos sam ser acor da-
dos para sal va guar dar Ve í cu los de Lan ça men to,
Espa ço na ves, Equi pa men tos da Pla ta for ma de Lan -
ça men tos, Espa ço na ves, Equi pa men tos Afins e/ou
Da dos Téc ni cos.

5. Será so li ci ta do a to das as pes so as por ta rem,
de for ma vi sí vel, cra chás de iden ti fi ca ção, en quan to
es ti ve rem exe cu tan do atri bu i ções re la ci o na das com
Ati vi da des de Lan ça men to. O aces so às ins ta la ções e 
às áre as que te nham sido es pe ci al men te re ser va das
para o tra ba lho com ve í cu los de Lan ça men to e Espa -
ço na ves pre vis to nes te Acor do, será con tro la do, ex-
clu si va men te, pelo Go ver no da Ucrâ nia ou pe los Li -
cen ci a dos Ucra ni a nos, de vi da men te au to ri za dos
pela(s) Li cen ça(s) de Expor ta ção. Tais cra chás que
exi bi rão, nos idi o mas por tu guês e in glês, o nome e a
fo to gra fia do por ta dor e a au to ri za ção para en tra da
nas ins ta la ções, se rão emi ti dos uni ca men te pelo Go -
ver no da Ucrâ nia ou pelo Li cen ci a do Ucra ni a no, se
au to ri za do pelo Go ver no da Ucrâ nia.

ARTIGO VII
Pro ce di men tos para Pro ces sa men to

1. Trans por te de Ve í cu los de Lan ça men to, Equi -
pa men tos da Pla ta for ma de Lan ça men tos, Espa ço-
na ves, Equi pa men tos Afins, Da dos Téc ni cos, in clu si-
ve pro ce di men tos al fan de gá ri os.

a) Todo o trans por te de Ve í cu los de
Lan ça men to, Equi pa men tos da Pla ta for ma
de Lan ça men tos, Espa ço na ves, Equi pa-
men tos Afins e Da dos Téc ni cos para o ter ri-
tó rio da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, ou
dele pro ve ni en te, será au to ri za do pre vi a-
men te pelo Go ver no da Ucrâ nia e tais itens
po de rão, a cri té rio do Go ver no da Ucrâ nia,
ser acom pa nha dos por agen tes au to ri za dos
pelo Go ver no da Ucrâ nia. O trans por te de
equi pa men tos e tec no lo gi as re la ci o na dos às 
Ati vi da des de Lan ça men to atra vés da fron-
te i ra al fan de gá ria ucra ni a na será le va do a
cabo de con for mi da de com as leis e re gu la-
men tos da Ucrâ nia.

b) Qu a is quer Ve í cu los de Lan ça men to,
Equi pa men tos da Pla ta for ma de Lan ça men-
tos, Espa ço na ves, Equi pa men tos Afins e/ou
Da dos Téc ni cos trans por ta dos para o ter ri-
tó rio da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, ou
dele pro ve ni en tes, re la ci o na dos a ati vi da des

de lan ça men to, se rão acon di ci o na dos em
con ta i ne res de vi da men te la cra dos, trans por-
ta dos, de ma ne i ra ex pe di ta, atra vés do ter ri-
tó rio bra si le i ro e só se rão aber tos em áre as
apro pri a das, de fi ni das no Cen tro de Lan ça-
men to de Alcân ta ra. As au to ri da des bra si le i-
ras com pe ten tes re ce be rão do Go ver no da
Ucrâ nia uma de cla ra ção por es cri to do con -
te ú do dos re fe ri dos con ta i ne res la cra dos.

c) O Go ver no da Ucrâ nia exi gi rá dos
Li cen ci a dos Ucra ni a nos que for ne çam ga-
ran ti as por es cri to de que os con ta i ne res la -
cra dos re fe ri dos no pa rá gra fo 1.B des te Arti -
go não con te nham ne nhu ma car ga ou equi -
pa men to não re la ci o na dos às Ati vi da des de
Lan ça men to.

d) Os Par ti ci pan tes Ucra ni a nos se
sub me te rão ao con tro le de imi gra ção e al-
fân de ga na Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil,
de acor do com os pro ce di men tos es ta be le-
ci dos pe las leis e re gu la men tos bra si le i ros.

e) O Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil en vi da rá seus me lho res es for ços
para fa ci li tar a en tra da, no ter ri tó rio da Re-
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, de Par ti ci pan-
tes Ucra ni a nos para as Ati vi da des de Lan-
ça men tos.

2. Aos Re pre sen tan tes Bra si le i ros será per mi ti do
des car re gar ve í cu los trans por tan do Ve í cu los de Lan-
ça men to, Equi pa men tos da Pla ta for ma de Lan ça men-
tos, Espa ço na ves, Equi pa men tos Afins e/ou Da dos
Téc ni cos abran gi dos por este Acor do e en tre gar con-
ta i ne res la cra dos nas áre as de pre pa ra ção de Ve í cu-
los de Lan ça men to ou Espa ço na ves, so men te se es ti-
ve rem sob a su per vi são de Par ti ci pan tes Ucra ni a nos.
Aos Re pre sen tan tes Bra si le i ros, será per mi ti do, me di-
an te apro va ção es pe ci al do Go ver no da Ucrâ nia, o
aces so às áre as de pre pa ra ção dos Ve í cu los de Lan-
ça men to ou das Espa ço na ves. Os Re pre sen tan tes
Bra si le i ros se rão, igual men te, ad mi ti dos nas áre as de
pre pa ra ção, se es ti ve rem acom pa nha dos todo o tem-
po de Par ti ci pan tes Ucra ni a nos.

3. Pro ce di men tos Pós-lan ça men to

As Par tes as se gu ra rão que os Equi pa men tos
da Pla ta for ma de Lan ça men tos, Equi pa men tos
Afins, jun ta men te com os Da dos Téc ni cos, re tor na-
rão a lo ca is apro va dos pelo Go ver no da Ucrâ nia, a
me nos que, de ou tra ma ne i ra, ve nha a ser acor da do
pe las Par tes.
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ARTIGO VIII
Atra so, Can ce la men to ou Fa lha de Lan ça men to

1. Atra so de Lan ça men to

Na even tu a li da de de atra so em um lan ça men-
to, as Par tes as se gu ra rão que o aces so a Ve í cu los
de Lan ça men to, Equi pa men tos da Pla ta for ma de
Lan ça men tos, Espa ço na ves, Equi pa men tos Afins
c/ou Da dos Téc ni cos seja mo ni to ra do por Par ti ci-
pan tes Ucra ni a nos. Os dis po si ti vos do Arti go VII
des te Acor do se rão apli ca dos a qua is quer Ati vi da-
des de Lan ça men to sub se qüen tes.

2. Can ce la men to de Lan ça men to

Na even tu a li da de de can ce la men to de um lan -
ça men to, as Par tes as se gu ra rão que aos Par ti ci pan-
tes Ucra ni a nos será per mi ti do mo ni to rar o aces so
aos Ve í cu los de Lan ça men to, Equi pa men tos da Pla -
ta for ma de Lan ça men tos, Espa ço na ves, Equi pa-
men tos Afins e/ou Da dos Téc ni cos, en quan to es ti ve-
rem aguar dan do re tor no para a Ucrâ nia ou para ou -
tro lo cal apro va do pelo Go ver no da Ucrâ nia.

3. Fa lha de Lan ça men to

a) Na even tu a li da de de fa lha do lan ça men to. o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil per mi ti rá
que Par ti ci pan tes Ucra ni a nos au xi li em na bus ca e re -
cu pe ra ção de qual quer ou de to dos os com po nen tes
e/ou des tro ços de Ve í cu los de Lan ça men to, Equi pa-
men tos da Pla ta for ma de Lan ça men tos, Espa ço na-
ves e/ou Equi pa men tos Afins, em to dos os sí ti os dos
aci den tes em lo ca li da des su je i tas à ju ris di ção ou con -
tro le da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil. O Go ver no da 
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil as se gu ra rá que agen -
tes de in ves ti ga ção do Go ver no da Ucrâ nia te nham
aces so ao lo cal do aci den te. Um si tio de re cu pe ra ção
de des tro ços de Ve í cu los de Lan ça men to e Espa ço-
na ves, sob o con tro le da Ucrâ nia, de ve rá ser es ta be-
le ci do no Cen tro de Lan ça men to de Alcân ta ra e/ou
em ou tra lo ca li da de de fi ni da pe las Par tes. O aces so
a tal si tio será con tro la do, con for me o es ti pu la do no
Arti go VI des te Acor do. O Go ver no da Re pú bli ca Fe -
de ra ti va do Bra sil res ti tu i rá, ime di a ta men te, aos Par-
ti ci pan tes Ucra ni a nos to dos os itens as so ci a dos ao
Ve í cu lo de Lan ça men to ou Espa ço na ves re cu pe ra-
dos por Re pre sen tan tes Bra si le i ros, sem exa mi-
ná-Los ou fo to gra fá-los de ne nhu ma ma ne i ra. Se
hou ver ra zão para crer que a bus ca e a re cu pe ra ção
de com po nen tes e/ou des tro ços de Ve í cu lo de Lan -
ça men to, Espa ço na ves e/ou Equi pa men tos Afins
afe ta rão in te res ses de um ter ce i ro Esta do, as Pa nes

con sul ta rão ime di a ta men te o go ver no da que le Esta -
do, no que con cer ne à co or de na ção de pro ce di men-
tos para re a li zar as ope ra ções de bus ca, sem pre ju í-
zo dos di re i tos e obri ga ções dc to dos os Esta dos en -
vol vi dos, de con for mi da de com o Di re i to Inter na ci o-
nal, in clu si ve com o dis pos to no Acor do so bre o Sal -
va men to de Astro na u tas e Res ti tu i ção de Astro na u-
tas e de Obje tos Lan ça dos no Espa ço Exte ri or, da ta-
do de 22 de abril de 1968.

b) O Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
e o Go ver no da Ucrâ nia acor dam em au to ri zar os Li -
cen ci a dos Bra si le i ros e Ucra ni a nos, res pec ti va men te,
por meio de li cen ças ou per mis sões, a pro por ci o nar,
na me di da em que os in te res ses na ci o na is de se gu-
ran ça e de po lí ti ca ex ter na dos res pec ti vos Esta dos o
per mi tam, as in for ma ções ne ces sá ri as para de ter mi-
nar a ca u sa do aci den te.

ARTIGO IX
Imple men ta ção

1. As Par tes, anu al men te, re a li za rão con sul tas
para ava li ar a im ple men ta ção des te Acor do, com par-
ti cu lar ên fa se na iden ti fi ca ção de qual quer ajus te que
pos sa ser ne ces sá rio para man ter a efe ti vi da de dos
con tro les so bre trans fe rên cia de tec no lo gia.

2. Qu al quer con tro vér sia en tre as Par tes, con -
cer nen te à in ter pre ta ção e à im ple men ta ção des te
Acor do, será di ri mi da por con sul tas por meio dos ca -
na is di plo má ti cos.

ARTIGO X
Dis po si ti vos Fi na is

1. Este Acor do en tra rá em vi gor me di an te tro ca de 
no tas en tre as Par tes, con fir man do que to dos os pro ce-
di men tos e re qui si tos in ter nos per ti nen tes para que este 
Acor do en tre em vi gor te nham sido cum pri dos.

2. Este Acor do po de rá ser emen da do por meio
de acor do, por es cri to, en tre as Pa nes. Qu a is quer
emen das acor da das en tra rão em vi gor me di an te tro -
ca de no tas en tre as Par tes, con fir man do que to dos
os pro ce di men tos e re qui si tos per ti nen tes à sua en -
tra da em vi gor te nham sido cum pri dos.

3. Este Acor do po de rá de i xar de vi go rar por Ini -
ci a ti va de qual quer urna das Par tes, após o de cur so
do pra zo de um ano a par tir data da res pec ti va de nún-
cia, en ca mi nha da por es cri to à ou tra Par te.

4. As obri ga ções das Par tes, es ta be le ci das nes -
te Acor do con cer nen tes à se gu ran ça, re pas se e uso
da in for ma ção, e à res ti tu i ção à Ucrâ nia ou a ou tro lo -
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cal apro va do pelo Go ver no da Ucrâ nia, de Ve í cu los
de Lan ça men to, Equi pa men tos da Pla ta for ma de
Lan ça men tos, Espa ço na ves, Equi pa men tos Afins
e/ou Da dos Téc ni cos em de cor rên cia de atra so ou
can ce la men to de lan ça men to, ou de com po nen tes
e/ou des tro ços de Ve í cu los de Lan ça men to, Equi pa-
men tos da Pla ta for ma de Lan ça men tos, Espa ço na-
ves e/ou Equi pa men tos Afins, re sul tan te de fa lha de
lan ça men to, con ti nu a rão a vi go rar após a ex pi ra ção
ou tér mi no des te Acor do.

5. O Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
au to ri za a Agên cia Espa ci al Bra si le i ra (AEB) a su per vi-
si o nar a im ple men ta ção des te Acor do. O Go ver no da
Ucrâ nia au to ri za a Agên cia Na ci o nal Espa ci al da Ucrâ -
nia a su per vi si o nar a im ple men ta ção des te Acor do.

Em tes te mu nho do que, os aba i xo as si na dos,
de vi da men te au to ri za dos pe los seus res pec ti vos Go -
ver nos, fir ma ram este Acor do.

Fe i to em Kiev, em 16 de ja ne i ro de 2002, em
três exem pla res ori gi na is, res pec ti va men te nos idi -
o mas por tu guês, ucra ni a no e in glês, sen do os três
tex tos igual men te au tên ti cos. Em caso de qual quer
di ver gên cia de in ter pre ta ção, a ver são em in glês
pre va le ce rá.

MENSAGEM  Nº 250, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal.
Nos ter mos do 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, sub me to à ele va da con si de ra ção de Vos sas
Exce lên ci as, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos
dos Se nho res Mi nis tros de Esta do das Re la ções
Exte ri o res, da Ciên cia e Tec no lo gia e da De fe sa, o
tex to do Acor do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de-
ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Ucrâ nia so bre Sal va-
guar das Tec no ló gi cas Re la ci o na das à Par ti ci pa ção
da Ucrâ nia, em Lan ça men tos a par tir do Cen tro de
Lan ça men to Alcân ta ra, ce le bra do em Kiev, em 16 de
ja ne i ro de 2002.

Bra sí lia, 10 de abril de 2002. Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

EM INTERMINISTERIAL Nº 92/MRE/MCT/MD

Bra sí lia, 13 de  mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

Te mos a hon ra de en ca mi nhar a Vos sa Exce lên-
cia, em ane xo, o tex to do “Acor do en tre o Go ver no da 
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da
Ucrâ nia so bre Sal va guar das Tec no ló gi cas Re la ci o-
na das à Par ti ci pa ção da Ucrâ nia em Lan ça men tos
a par tir do Cen tro de Lan ça men to de Alcân ta ra”, ce -
le bra do em Kiev, no dia 16 de ja ne i ro de 2002. O
pre sen te Acor do re pre sen ta mais um im por tan te
pas so para to mar viá vel a co mer ci a li za ção dos ser-
vi ços de lan ça men to a par tir do Cen tro de Lan ça-
men to de Alcân ta ra (CLA).

2. Como já é do co nhe ci men to de Vos sa Exce -
lên cia, a pri vi le gi a da lo ca li za ção ge o grá fi ca do
CLA, pró xi ma à li nha do Equa dor, per mi te que lan -
ça men tos se jam efe tu a dos com me nor dis pên dio
de com bus tí vel e, con se qüen te men te, te nham seus 
cus tos subs tan ci al men te re du zi dos em re la ção a
ou tros cen tros em la ti tu des mais al tas. A pos si bi li-
da de de lan ça men to so bre o mar em azi mu tes de
Nor te a Les te fa ci li ta as ope ra ções de co lo ca ção de
sa té li tes em dis tin tas ór bi tas, des de as po la res até
as equa to ri a is.

3. No mer ca do mun di al de lan ça men tos co mer-
ci a is de sa té li tes, os cen tros de ou tros pa í ses es tio
mais dis tan tes da Li nha do Equa dor (Van der berg e
Ken nedy, nos EUA; Ba i ko nur, no Ca sa quis tão). O
Cen tro Espa ci al da Gu i a na, mais pró xi mo àque la Li -
nha, está de di ca do ex clu si va men te aos lan ça do res
Ari a no 4 e 5, da Agên cia Espa ci al Eu ro péia.

4. Exis te, des se modo, unia de man da re pri mi da
de aces so aos cen tros de lan ça men to, a qual po de rá
ser par ci al men te sa tis fe i ta pelo CLA. As ope ra ções de 
lan ça men to no CLA te rão con si de rá vel im pac to so bre
a eco no mia do Esta do do Ma ra nhão, já que atra i rão
in ves ti men tos em di fe ren tes áre as.

5. A uti li za ção do CLA em ba ses co mer ci a is vem
be ne fi ci ar o Pro gra ma Na ci o nal de Ati vi da des Espa ci a is
não só pelo re tor no fi nan ce i ro que ad vém das ope ra-
ções de lan ça men to como tam bém por pos si bi li tar a fre -
qüen te ope ra ci o na li za ção do Cen tro, o que con tri bui
para a ma nu ten ção de seus equi pa men tos e para. ele-
var a ca pa ci ta ção téc ni ca do seu pes so al. A oci o si da de
do CLA te ria efe i tos ne ga ti vos so bre o pró prio de sen vol-
vi men to do Pro gra ma Espa ci al Bra si le i ro.
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6. O pre sen te Acor do tem, ain da, re le van te sig -
ni fi ca do po lí ti co. Por meio dele, o Bra sil e a Ucrâ nia re -
i te ram o seu com pro me ti men to com os ob je ti vos da
não pro li fe ra ção pe la pos si bi li da de de par ti ci pa ção de
em pre sas ucra ni a nas em con sór ci os para. lan ça men-
to e do con tro le de ex por ta ções pre vis tos nas Di re tri-
zes do Re gi me de Con tro le de Tec no lo gia de Mís se is
(MTCR).

7. É pra xe in ter na ci o nal que lan ça men tos de sa -
té li tes em ba ses co mer ci a is se jam am pa ra dos por
acor dos de sal va guar das tec no ló gi cas. Tais ins tru-
men tos es ta be le cem unia sé rie de me ca nis mos que
vi sam a aten der às pre o cu pa ções dos dois pa í ses no
to can te à pro te ção da pro pri e da de in dus tri al e à pro li-
fe ra ção de tec no lo gi as sen sí ve is. Acor do nes sa li nha,
como tam bém é do co nhe ci men to de Vos sa Exce lên-
cia, foi ce le bra do en tre Bra sil e Esta dos Uni dos em 18 
de abril de 2000.

8. A pro pó si to da co o pe ra ção do Bra sil com a
Ucrâ nia, se gun da po tên cia es pa ci al no âm bi to da
ex-URSS, ca be ria sa li en tar que a mes ma tem sido
es sen ci al men te mo ti va da s a par tir do CLA, uti li zan do
os lan ça do res Cyclon-IV.

9. O in te res se bra si le i ro no es tre i ta men to das
re la ções com a Ucrâ nia no se tor es pa ci al fun da men-
ta-se, em suma, no re co nhe ci men to da ex ce lên cia
dos pro du tos de sua in dús tria, da ex per ti se ucra ni a-
na no se tor e da pos si bi li da de de in ter câm bi os em
área de tec no lo gi as de pon ta, o que con tri bu i ria para
o pro gres so do Pro gra ma Espa ci al Bra si le i ro.

10. Urna vez que a ra ti fi ca ção do pre sen te Acor -
do de pen de da pré via au to ri za ção do Con gres so Na -
ci o nal, nos ter mos do in ci so I do ar ti go 49 da Cons ti tu-
i ção Fe de ral, sub me te mos à alta apre ci a ção de Vos -
sa Exce lên cia o ane xo pro je to de Men sa gem Pre si-
den ci al, para en ca mi nha men to do re fe ri do Acor do à
apre ci a ção do Po der Le gis la ti vo.

Res pe i to sa men te, – Cel so La fer, Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res – Ro nal do Mota Sar -
den berg, Mi nis tro de Esta do da Ciên cia e Tec no lo gia
– Ge ral do Ma ge la da Cruz Qu in tão, Mi nis tro de Esta -
do de De fe sa.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Da Orga ni za ção dos Po de res

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

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal.)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 403, de 2003, vai à Co mis-
são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, onde,
nos ter mos do art. 376, III, do Re gi men to Inter no, terá
o pra zo de cin co dias úte is para re ce bi men to de
emen das, fin do o qual a re fe ri da Co mis são terá 15
dias úte is, pror ro gá ve is por igual pe río do, para opi nar
so bre a pro po si 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 508, de
2002 (nº 1.395/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio FM
Jar dim de Ca jo bi Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de 
Ca jo bi, Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 511, de
2002 (nº 1.952/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Kyno Fil -
mes Pro du ções Ci ne ma to grá fi cas Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da na ci da de de Gu ru pi, Esta do do To can tins;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 512, de
2002 (nº 1.951/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Kyno Fil -
mes Pro du ções Ci ne ma to grá fi cas 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 Ara gua í na, Esta do do To can tins;
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– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 513, de
2002 (nº 1.950/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à Kyno Fil -
mes Pro du ções Ci ne ma to grá fi cas 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 Ara gua tins, Esta do do To can tins;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 613, de
2002 (nº 1.769/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Rá dio Ju ven tu de Co -
mu ni tá ria de Fer ros a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Fer ros, Esta do de Mi -
nas Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 614, de
2002 (nº 1.772/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Cul tu ral
Co mu ni tá ria Ga i vo 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 Uba tu ba, Esta do de
São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 643, de
2002 (nº 1.729/2002, 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 São Mi guel 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 tos Du mont, Esta do de
Mi nas Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 658, de
2002 (nº 1.761/2002, 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 Ita gua ren se de Ra di o di fu são a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ita gua ra,
Esta do de Mi nas Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 682, de
2002 (nº 1.799/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Fun da ção
Rá dio FM Edu ca do ra Ita guary Nos sa Se nho ra da
Con ce i ção para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Ca cho e i-
ra do Ara ri, Esta do do Pará;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 25, de
2003 (nº 1.521/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à Fun da ção
Cul tu ral Ni val do Fran co Bu e no para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de
Andra di na, Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 67, de
2003 (nº 1.984/2002, 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 sen vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral, Infor ma ti vo
e So ci al de Mi ras sol D’Oeste 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 ras sol
D’Oeste, Esta do de Mato Gros so;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 87, de
2003 (nº 2.046/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria de De sen vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral, Infor ma-
ti vo e So ci al de Cam pos de Jú lio/MT 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 pos
de Jú lio, Esta do de Mato Gros so;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 90, de
2003 (nº 2.076/2002, 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
Vila Rica de Rá dio e Te le vi são Edu ca ti va para exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci -
da de de Belo Ho ri zon te, Esta do de Mi nas Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 91, de
2003 (nº 2.078/2002, 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
Qu i lom bo para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Pe ne do,
Esta do de Ala go as;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 92, de
2003 (nº 2.079/2002, 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
Qu i lom bo 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 Pal me i ra
dos Índi os, Esta do de Ala go as;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 93, de
2003 (nº 2.080/2002, 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
Qu i lom bo 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 União dos 
Pal ma res, Esta do de Ala go as;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 102, de
2003 (nº 2.067/2002, 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 da Vida a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Cor de i ro, Esta do do Rio 
de Ja ne i ro;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 116, de
2003 (nº 2.115/2002, 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 Ser ra 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 Por to Ale gre, Esta do do 
Rio Gran de do Sul;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 185, de
2003 (nº 1.867/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio Ter-

Julho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra 29 20497JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL316     



ra Nova FM Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Ter ra Nova, Esta do da Ba hia;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 229, de
2003 (nº 2.063/2002, 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 Co mu ni da de Cris ta li nen se a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cris ta li na,
Esta do de Go iás;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 230, de
2003 (nº 2.073/2002, 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 Rio das Pe dras a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Qu i ri nó po lis,
Esta do de Go iás; e

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 258, de
2003 (nº 2.417/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio FM
Flo res ta Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Flo res-
ta, Esta do de Per nam bu co.

Ten do sido apro va dos ter mi na ti va men te pela
Co mis são de Edu ca ção, as ma té ri as vão à pro mul ga-
ção.

Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos
De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Encer-
rou-se na úl ti ma sex ta-fe i ra o pra zo para a apre sen ta-
ção de emen das ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 19,
de 2003 (nº 7.261, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va
do Pre si den te da Re pú bli ca, que dis põe so bre a in ti-
ma ção dos re pre sen tan tes ju di ci a is dos Esta dos e do
Dis tri to Fe de ral.

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) – 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 186, de 2001, de au to-
ria do Se na dor José Sar ney, que ins ti tui a Po lí ti ca Na -
ci o nal do Li vro, e dá ou tras pro vi dên ci as (tra mi tan do
em con jun to com o Pro je to de Lei do Se na do nº 62,
de 2002).

Ten do sido apre ci a dos ter mi na ti va men te pela
Co mis são de Edu ca ção, o Pro je to de Lei do Se na do
nº 186, de 2001, apro va do, vai à Câ ma ra dos De pu ta-
dos; e o de nº 62, de 2002, re je i ta do, vai ao Arqui vo.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So bre a
mesa, re que ri men tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor He rá cli to For tes.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 618, DE 2003

Pelo fa le ci men to da De pu ta da do Esta do do Pi a-
uí, Fran cis ca Trin da de, re que i ro, nos ter mos do art.
218 com bi na do com art. 220 do Re gi men to Inter no do 
Se na do Fe de ral, e de acor do com as tra di ções da
Casa, as se guin tes ho me na gens:

1) Inser ção em ata do voto de pro fun do pe sar;
2) Pres ta ção de con do lên ci as à fa mí lia e ao

Esta do do Pi a uí; e
3) Le van ta men to da ses são do dia de hoje.
Sala das Ses sões, 28 de ju lho de 2003. – Se na-

dor He rá cli to For tes.

REQUERIMENTO Nº 619, DE 2003

Re que re mos, nos ter mos do art. 218, com bi na-
do com o art. 220 do Re gi men to Inter no e de acor do
com as tra di ções da Casa, as se guin tes ho me na gens
de pe sar pelo fa le ci men to da De pu ta da Fe de ral do
Esta do do Pi a uí, Fran cis ca Trin da de, fa le ci da on tem,
dia 27:

a) in ser ção em ata de voto de pro fun do pe sar;
b) apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia e ao

Esta do do Pi a uí; e
c) le van ta men to da ses são.
Sala das Ses sões, 28 de ju lho de 2003. – Se na-

dor Mo za ril do Ca val can ti – Se na dor Alber to Sil va –
Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

REQUERIMENTO Nº 620, DE 2003

Nos ter mos do art. 218, com bi na do com os arts.
220 e 221 do Re gi men to Inter no, em vir tu de do fa le ci-
men to da De pu ta da Fe de ral Fran cis ca Trin da de, re-
que i ro que seja con ce di da as se guin tes ho me na-
gens:

a) in ser ção em ata de voto de pro fun do pe sar;
b) apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia e ao

Esta do do Pi a uí; e
c) le van ta men to da ses são.
Sala das Ses sões, 28 de ju lho de 2003. – Se na-

dor Alo i zio Mer ca dan te – Se na dor Pa u lo Pa i va.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Esses re -
que ri men tos de pen dem de vo ta ção, em cujo en ca-
mi nha men to po de rão fa zer uso da pa la vra as Srªs e
os Srs. Se na do res que o de se ja rem.
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Para en ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra
ao Sr. Se na dor He rá cli to For tes.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o re que ri men to
aqui apre sen ta do, sen do um de mi nha au to ria; ou tro
de au to ria do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, com as -
si na tu ra de mais ou tros com pa nhe i ros; e um ter ce i ro,
de au to ria do Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, Lí der do
Par ti do da fa le ci da De pu ta da Fran cis ca Trin da de, no
Se na do Fe de ral. É por de ma is do lo ro so para nós, pi a-
u i en ses, ter mos que, nes ta Casa, as si nar este ato.

A De pu ta da Fran cis ca Trin da de foi aco me ti da
de um re pen ti no ane u ris ma, quan do par ti ci pa va de
um even to, jun ta men te com o Go ver na dor do Esta do
e al gu mas au to ri da des do Go ver no Fe de ral, com o
Mi nis tro da Pes ca, José Fritz, na ci da de de Te re si na.

De pu ta da em pri me i ro man da to, ten do sido an -
te ri or men te Ve re a do ra de Te re si na e De pu ta da Esta -
du al, S. Exª teve car re i ra rá pi da e bri lhan te. Per de o
Pi a uí uma das suas gran des es pe ran ças em ter mos
de re no va ção po lí ti ca.

A De pu ta da Fran cis ca Trin da de, pe tis ta, des de
o iní cio de sua mi li tân cia po lí ti ca, que atu ou em mo vi-
men tos sin di ca is e so ci a is de Te re si na, de i xa uma
mar ca mu i to im por tan te na po lí ti ca do nos so Esta do.
Tive o pra zer da con vi vên cia com S. Exª, quan do es ti-
ve à fren te da Pre fe i tu ra de Te re si na. A De pu ta da
Fran cis ca Trin da de era, na que la épo ca, Pre si den te
da FAMCC, que agre ga va a Asso ci a ção de Mo ra do-
res de toda a ci da de de Te re si na e, como mo ra do ra
de um dos ba ir ros mais ca ren tes e ne ces si ta dos de
Te re si na à épo ca, o ba ir ro Água Mi ne ral, ti nha co mi go
vá ri os en con tros. Con fes so, Sr. Pre si den te, que mu i-
tas ve zes eram en con tros de ad ver sá ri os. S. Exª pre -
si dia a en ti da de e eu di ri gia a ci da de de Te re si na.
Mas, cer ta vez, dis se-lhe: “Fi que tran qüi la, que va mos
bri gar sem pre, mas tam bém va mos sem pre di a lo gar
por que te mos que se pa rar as po si ções. De um lado,
está a ci da de de Te re si na com seu Pre fe i to e, do ou tro
lado, a Pre si den te de uma Asso ci a ção”.

Ti ve mos in ten sa con vi vên cia, em bo ra – re pi to –
mu i tas ve zes em cam pos ad ver sos. Con tu do, sem pre
de ter mi nei que a Pre fe i tu ra aten des se às re i vin di ca-
ções que S. Exª fa zia em nome da en ti da de que re pre-
sen ta va. Um dos seus gran des so nhos, na que la épo -
ca, era o cal ça men to de todo o ba ir ro. O Ba ir ro Água
Mi ne ral – não sei por que cir cuns tân ci as, e não vale
aqui fa zer alu são a ne nhu ma pes qui sa so bre o caso
–, jun ta men te com Real Co pa gri, dois ba ir ros que se
avi zi nha vam, ti nham sido es que ci dos ao lon go do
tem po pe las Admi nis tra ções Mu ni ci pa is. Exa ta men te

nes se lo cal, a De pu ta da, à épo ca lí der sin di cal e de
clas se, fa zia po lí ti ca. Ime di a ta men te de ter mi nei o cal -
ça men to dos dois ba ir ros. A prin cí pio, S. Exª, cé ti ca,
não acre di tou, pois pen sa va que se tra ta va de mais
uma pro mes sa. Qual foi sua sur pre sa no dia que a
con vi dei para que re u nis se sua Asso ci a ção, a fim de
que fôs se mos ao seu ba ir ro na tal e ini ciás se mos o
gran de pro ces so!

Anos de po is, Trin da de ele ge-se Ve re a do ra e,
em se gui da, De pu ta da Esta du al. Na úl ti ma ele i ção,
no ple i to de 2002, sa gra-se a De pu ta da Fe de ral mais
vo ta da da his tó ria do Esta do do Pi a uí, a mais vo ta da
em Te re si na e em todo o Esta do.

La men to pro fun da men te esse pre ma tu ro acon -
te ci men to, Sr. Pre si den te. V. Exª, que, como mi li tan te
do PT, teve a opor tu ni da de de co nhe cê-la, in clu si ve
em vi si tas que fez a Te re si na, sabe mu i to bem que ela 
ti nha um mag ne tis mo que en can ta va as pes so as na
sua con vi vên cia. Era dura na ne go ci a ção, ti nha po si-
ções fir mes e, te nho cer te za, aba tia-se mu i to com a
mu dan ça de rumo a que, de re pen te, se via obri ga da
pe las cir cuns tân ci as em ra zão das re for mas.

Trin da de ti nha po si ções fir mes e vi nha se an-
gus ti an do, nos úl ti mos tem pos, por exem plo, com o
fato de ter que mu dar o seu voto na ques tão da apo -
sen ta do ria dos ser vi do res, que sem pre foi uma de
suas ban de i ras. Mas lu tou com fir me za até o fim. Des -
fa le ceu numa tri bu na, num en con tro em Te re si na,
quan do ini ci a va um pro je to no se tor da pes ca ide a li-
za do por ela, ain da com os re cur sos de uma emen da
do Orça men to pas sa do, ten do con se gui do que toda a 
Ban ca da con cor das se que fos sem des ti na dos para
aque la ati vi da de.

Qu e ro aqui de i xar aos seus fa mi li a res e aos mi li-
tan tes do PT do Pi a uí os meus sen ti men tos de pe sar
por essa tris te per da e di zer, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs.Se na do res, que o Pi a uí em po bre ce, mas o Bra sil
tam bém per de, por que a De pu ta da, ape sar do pou co
tem po de man da to como De pu ta da Fe de ral, em Bra -
sí lia, já vi nha mar can do as suas po si ções como uma
Par la men tar de fu tu ro e, aci ma de tudo, com uma atu -
a ção mar ca da pela co e rên cia.

Agra de ço a V. Exª e aos com pa nhe i ros tam bém
au to res de re que ri men tos por me da rem a pri o ri da de
do en ca mi nha men to, por se tra tar de uma Par la men-
tar do meu Esta do. Qu e ro me unir a to dos os pi a u i en-
ses nes ta hora de mu i ta tris te za e de mu i ta dor.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Se na dor

He rá cli to For tes, cum pri men to V. Exª pelo seu pro-
nun ci a men to de so li da ri e da de à fa mí lia, ao mes mo
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tem po em que faz o en ca mi nha men to do re que ri men-
to de sua au to ria, de i xan do cla ro que Fran cis ca Trin-
da de hon ra o povo bra si le i ro.

Pas so a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do Si -
que i ra Cam pos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, in-
cum biu-me a Li de ran ça do meu Par ti do, o PSDB, de
vir a esta tri bu na para nos ir ma nar mos nes te so fri-
men to por que pas sa o povo pi a u i en se, o Par ti do dos
Tra ba lha do res e o Con gres so Na ci o nal como um
todo.

É mu i to tris te, Sr. Pre si den te, ver mos a ban de i ra
a meio-pau, sa ben do que a Casa do povo bra si le i ro
per de um dos seus Mem bros. Espe ci fi ca men te, Sr.
Pre si den te, nota-se nes ta bi o gra fia, de uma pro fes so-
ra de ape nas 37 anos, de uma úni ca fi li a ção par ti dá-
ria, a mais vo ta da De pu ta da nas úl ti mas ele i ções do
Pi a uí, que a dor deve ser re al men te mu i to gran de.

Em pri me i ro lu gar, Sr. Pre si den te, era uma pes -
soa da área da edu ca ção. Sou for ma do em Pe da go-
gia e tive a ale gria de ser o De pu ta do Fe de ral mais vo -
ta do no meu Esta do. Sei, por tan to, quan tos não são
os so nhos que tra ze mos para cá quan do con quis ta-
mos o man da to ele ti vo com a ma i or vo ta ção, com o
apo io po pu lar. Fico pen san do como não so nha va a
De pu ta da Fran cis ca Trin da de no ins tan te em que, de -
po is de ter sido Ve re a do ra por dois man da tos e de ter
sido De pu ta da Esta du al, se ele gia De pu ta da Fe de ral
no mo men to em que Lula che ga va a Pre si dên cia da
Re pú bli ca e em que Wel ling ton Dias che ga va ao Go -
ver no do Esta do. A De pu ta da es ta va, tal vez, com to -
dos os ins tru men tos po lí ti cos com os qua is so nha ra
para de sen vol ver um tra ba lho em prol da sua co mu ni-
da de: com o apo io do Pre si den te da Re pú bli ca, do
Go ver na dor do seu Esta do, ten do sido ele i ta a De pu-
ta da Fe de ral mais vo ta da pelo seu Esta do, sen do a
Câ ma ra dos De pu ta dos pre si di da pelo De pu ta do
João Pa u lo Cu nha. Enfim, todo um con tex to que, sem
dú vi da ne nhu ma, le va va a que ela al can ças se um
mo men to de ápi ce na sua bre ve car re i ra po lí ti ca.

Se na dor He rá cli to For tes, cos tu ma mos di zer
que o Esta do do Pi a uí é um ir mão de dor e de so fri-
men to do nos so To can tins. Te mos uma ex ten sa fron -
te i ra, con vi ve mos com mu i tos dos mes mos pro ble-
mas e, por ter mos uma po pu la ção pi a u i en se mu i to
gran de no To can tins, so fre mos pela per da de tão va -
lo ro sa De pu ta da.

De i xo mi nhas con do lên ci as à Câ ma ra de Ve re a-
do res de Te re si na, à Assem bléia Le gis la ti va do Esta -

do do Pi a uí, ao côn ju ge Edil ber to Bor ges de Oli ve i ra,
aos dois fi lhos que a De pu ta da de i xa, a jo vem Ca mi la
Kizzy e o jo vem Yan Ka lid, a todo o povo do Pi a uí e a
to dos os Mem bros do Par ti do dos Tra ba lha do res, sa -
ben do que este é um dia tris te para a his tó ria po lí ti ca
do Pi a uí e do Bra sil.

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

dên cia cum pri men ta o Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos pela sua so li da ri e da de, mos tran do que to-
dos nós, de fato, es ta mos de luto nes te mo men to.

Pas sa mos a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti, para en ca mi nhar a vo ta ção do re que ri men to.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, que ro, em nome da
Li de ran ça do Par ti do Po pu lar So ci a lis ta, tam bém me
so mar às ho me na gens que se pres tam hoje a ex-De -
pu ta da, que tão pre co ce men te de i xa o con ví vio no
Con gres so Na ci o nal, como bem dis se o Se na dor
Edu ar do Si que i ra Cam pos, num mo men to em que to -
das as cons pi ra ções po si ti vas le va vam, com cer te za,
a que ela acre di tas se que po de ria de sen vol ver um
man da to al ta men te pro fí cuo em fa vor do seu Esta do e 
em fa vor do Bra sil num mo men to em que toda a po pu-
la ção de se ja mu dan ças, me lho ria na qua li da de de
vida e em to dos os as pec tos da vida das pes so as e
das fa mí li as, prin ci pal men te na ques tão so ci al.

Qu e ro de i xar tam bém o meu voto de pro fun do
pe sar, ten do sido sig na tá rio de um dos re que ri men tos
des sa ho me na gem as sim como do le van ta men to da
ses são.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Efra im Mo ra is, para en ca mi nhar o 
re que ri men to.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Para en ca-
mi nhar a vo ta ção.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,
em nome das opo si ções nes ta Casa, que re mos tam -
bém nos so li da ri zar com a fa mí lia da De pu ta da, que,
re al men te, mos trou a sua ca pa ci da de como mu lher
pú bli ca, seja como Ve re a do ra, como De pu ta da Esta -
du al, tor nan do-se a De pu ta da Fe de ral mais vo ta da da 
his tó ria po lí ti ca do Esta do do Pi a uí.

Qu e re mos abra çar a fa mí lia da De pu ta da, bem
como a fa mí lia pe tis ta, que per de uma va lo ro sa com -
pa nhe i ra em ra zão de sua luta de mo crá ti ca em de fe-
sa do povo do Esta do do Pi a uí. Com cer te za, so fre
tam bém toda a po pu la ção do Pi a uí, por que S.Exª era, 
sem dú vi da, uma das es pe ran ças da po lí ti ca da que le
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Esta do. Era uma mu lher va len te, vi bran te e, aci ma de
tudo, de di ca da à ca u sa so ci al.

Em nome das Opo si ções, de i xa mos o nos so pe -
sar pela mor te des sa gran de ba ta lha do ra, na cer te za
de que Deus ha ve rá de tê-la em bom lu gar.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Se na dor

Efra im Mo ra is, tam bém cum pri men to V. Exª pelo pro -
nun ci a men to.

Qu e bran do em par te o pro to co lo, eu gos ta ria de
di zer que me foi pe di do pe los Lí de res Alo i zio Mer ca-
dan te e Tião Vi a na que eu fi zes se uma pe que na ma -
ni fes ta ção, di zen do que, de fato, o Bra sil está de luto.

A De pu ta da Fran cis ca Trin da de será sem pre
lem bra da como uma das mais ilus tres re pre sen tan tes
das mu lhe res bra si le i ras e, no caso es pe cí fi co, pela
sua luta, de for ma pon tu al, em fa vor da mu lher ne gra.

A De pu ta da fa le ceu aos 37 anos, na ma dru ga da
do úl ti mo dia 27, de po is de ha ver dis cur sa do num ato
pú bli co em sua ci da de no Pi a uí, em con se qüên cia de
um ane u ris ma ce re bral.

Ca sa da, dois fi lhos, Fran cis ca apre sen ta va-se
como can di da ta à Pre fe i tu ra de Te re si na.

Como De pu ta da Fe de ral mais vo ta da da que le
Esta do, com 165.190 vo tos, era um gran de or gu lho
não só para o PT, mas para to dos aque les que de fen-
dem a de mo cra cia.

Fi cam re gis tra das as ma ni fes ta ções de so li da ri-
e da de dos Lí de res Tião Vi a na e Alo i zio Mer ca dan te.

De vi do ao pro to co lo, em nome da Mesa do Se -
na do da Re pú bli ca, re gis tro nos sa so li da ri e da de à fa -
mí lia de Fran cis ca Trin da de, que en tra para a His tó ria
como uma pes soa mar can te. Te nho cer te za de que
to dos que co nhe ce ram a De pu ta da e sua his tó ria di -
rão que ela mor reu, mas suas idéi as, suas pro pos tas
e seus ide a is per ma ne ce rão sem pre vi vos, prin ci pal-
men te a de fe sa que fa zia do cam po so ci al.

Era o que ti nha a di zer em nome da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Em vo ta-

ção os Re que ri men tos nºs 618, 619 e 620, de 2003, li -
dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor He -
rá cli to For tes.

As Sras e os Srs. Se na do res que os apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va dos.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O Sr. Se na-

dor Mo za ril do Ca val can ti e a Srª Se na do ra Iris de Ara -
ú jo en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca-
dos na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to
Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.

Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, se há al gum fe i to na área de
sa ú de de que nós, bra si le i ros, pos sa mos nos or gu-
lhar, este, com cer te za, leva o nome de Hos pi tal do
Cân cer. Com sede em São Pa u lo, a ins ti tu i ção ce le-
brou, em abril úl ti mo, 50 anos de exis tên cia, re i te ran-
do dis po si ção para co me mo rar mu i tos mais anos pela 
fren te. Pelo me nos, foi essa a men sa gem que, ao
povo bra si le i ro, en de re çou a Rede Vo lun tá ria de
Com ba te ao Cân cer, ao con fir mar apo io in con di ci o nal
à ca u sa hu ma ni tá ria do Hos pi tal.

Antes de qual quer co i sa, nun ca é de ma is fri sar
que a Rede Vo lun tá ria de sem pe nha, por mo ti va ção
pu ra men te fi lan tró pi ca, pa pel cru ci al no pro ces so de
ar re ca da ção de re cur sos e as sis tên cia aos do en tes
do Hos pi tal do Cân cer. Nes se es pí ri to, sua ge ne ro si-
da de tem ul tra pas sa do os ní ve is da me su ra so ci al-
men te pro to co lar, para ad qui rir a di men são da de di-
ca ção in fa ti gá vel ao pró xi mo.

Com pro me ti do com essa de di ca ção hu ma ni tá-
ria, o sur gi men to do Hos pi tal do Cân cer nos anos 50
con cre ti za-se de modo in de pen den te, des vin cu la do
de qual quer li ga ção com ins ti tu i ções ofi ci a is de sa ú-
de, sem res pal do fi nan ce i ro de qual quer or ga ni za ção,
tam pou co pa tro cí nio de imi gran tes. Pelo con trá rio, na -
que la oca sião, o foco co mu ni tá rio des per tou o in te-
res se da po pu la ção pa u lis ta na pela vi a bi li za ção da
ins ti tu i ção, do que lhe re sul tou uma mo bi li za ção po -
pu lar ex tra or di ná ria em bus ca dos re cur sos fi nan ce i-
ros. Gra ças a tal en vol vi men to, o ci da dão de São Pa u-
lo pôde à épo ca con tar, de ime di a to, com um cor po
pro fis si o nal de qua se 100 es pe ci a lis tas, en tre clí ni-
cos, ci rur giões, ra di o te ra pe u tas, la bo ra to ris tas, além
de 35 en fer me i ras.

Nos dias de hoje, do pon to de vis ta da for ma ção
pro fis si o nal, o Hos pi tal pa u lis ta no tem tre i na do a eli te
de on co lo gis tas no Bra sil. No con jun to, são mais de
700 mé di cos de es pe ci a li da des as mais va ri a das,
com quem vá ri as das ca pi ta is bra si le i ras con tam para 
efe ti var, re gi o nal men te, tra ta men to de alto ní vel. Ao
mé di co do qua dro efe ti vo, por sua vez, dis po ni bi li-
za-se o de sen vol vi men to de pes qui sas ba se a das no
ar qui vo mé di co do Hos pi tal, gra ças às qua is se pode
ana li sar his to ri ca men te o iti ne rá rio do cân cer na re-
gião su be qua to ri al. Por isso mes mo, além de um cen -
tro ci rúr gi co, um am bu la tó rio, uma sala de cu ra ti vos,
um se tor de ra di o te ra pia e um bom la bo ra tó rio, pre va-
le ce uma fi lo so fia que se pa u ta em dar ao pa ci en te o
que de me lhor exis te no mun do.
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Sr. Pre si den te, nas úl ti mas dé ca das, no en tan to,
com os in ces san tes avan ços tec no ló gi cos na área,
não tem sido fá cil a trans fe rên cia des se co nhe ci men-
to para o cam po mé di co dos pa í ses em de sen vol vi-
men to. No Bra sil, o de sa fio tem sido enor me, exi gin do
do cor po mé di co um acom pa nha men to ci en tí fi co e
tec no ló gi co qua se im pos sí vel. Enquan to a ge ra ção
atu al de mé di cos se de pa ra com o de clí nio da era das
clás si cas qui mi o te ra pia, ra di o te ra pia e ci rur gia, a pró -
xi ma, com cer te za, ma ni pu la rá co nhe ci men tos so fis-
ti ca dos da bi o lo gia mo le cu lar e da ge né ti ca, fa vo re-
cen do sis te mas te ra pêu ti cos me nos in va si vos e mais
pre ven ti vos. Para efe ti var o pre pa ro para ta ma nha
trans for ma ção, a ad mi nis tra ção hos pi ta lar ne ces si ta-
rá, cer ta men te, de in ten so apo io e as sis tên cia de toda 
a so ci e da de bra si le i ra, para quem, aliás, o Hos pi tal é
ob je to de ex plí ci to or gu lho.

Por isso mes mo, nada mais opor tu no do que en -
fa ti zar o re co nhe ci do in te res se his tó ri co do Hos pi tal
do Cân cer pela ca ta lo ga ção de in for ma ções so bre a
do en ça, a par tir da qual se pôde er guer um res pe i tá-
vel ar qui vo ci en tí fi co. Dis pon do, atu al men te, de 400
mil fo tos e de se nhos em seu acer vo, além do ar qui vo
mé di co com 300 mil ca sos re gis tra dos, a bi bli o te ca do 
Hos pi tal é con si de ra da umas das mais com ple tas na
área de on co lo gia. Isso, evi den te men te, exer ceu
enor me im pac to so bre a ima gem da ins ti tu i ção no ex -
te ri or, cul mi nan do na sua fe liz par ce ria com o re no-
ma do Insti tu to Lud wig de Pes qui sa so bre o Cân cer,
da Su í ça.

Não por ra zões for tu i tas, a par ce ria com a ins ti-
tu i ção su í ça ren deu-lhe, nos anos no ven ta, uma das
mais exi to sas ex pe riên ci as de pes qui sa. Re fi ro-me à
par ti ci pa ção da equi pe téc ni ca do Hos pi tal no Pro je to
Ge no ma do Cân cer, por cu jas con tri bu i ções, vale
acres cen tar, não re ce beu qual quer re cur so fi nan ce i ro
do por ten to so con sór cio in ter na ci o nal. Além da pro je-
ção in ter na ci o nal das pes qui sas, suas apli ca ções
prá ti cas con ver tem-se pa u la ti na men te em re a li da de,
pois as se qüên ci as ge né ti cas aju dam a de ci frar a es -
tru tu ra bá si ca dos tu mo res, con tri bu in do para a des -
co ber ta de no vos tra ta men tos e mé to dos de pre ven-
ção e di ag nós ti co.

Aci ma de tudo, cum pre re al çar o as pec to mais
eno bre ce dor do Hos pi tal do Cân cer, que se con fi gu ra
na con du ta fi lo só fi ca ado ta da. Com o lema “a pes soa
an tes da do en ça”, sua equi pe pri vi le gia o pa ci en te
com cân cer, e não o cân cer per se. Isso ne ces sa ri a-
men te se re fle te na po lí ti ca de in ves ti men tos do Hos -
pi tal, que in ver te os pa drões eco nô mi cos in dus tri al-
men te es ta be le ci dos e apos ta na cri a ção de um pi o-
ne i rís si mo Cen tro de Con vi vên cia den tro de suas ins -

ta la ções. Seu ob je ti vo con sis te em mo ti var e me lho rar
a qua li da de de vida dos pa ci en tes, ofe re cen do-lhes
ati vi da des di ver sas, como é o caso da in ter net, ci ne-
ma, sa lão de be le za, ioga e pin tu ra. Tal ini ci a ti va é um
mar co na his tó ria te ra pêu ti ca do cân cer, re for çan do
com su ces so as ca rac te rís ti cas fun da do ras da fi lo so-
fia do Hos pi tal.

Em ou tras pa la vras, com a im plan ta ção do Cen -
tro de Con vi vên cia, o Hos pi tal pôde ofe re cer aos pa ci-
en tes mais que um tra ta men to, pôde ofe re cer-lhes o
res ga te da sen sa ção de vida e auto-es ti ma. Isso, na -
tu ral men te, só se con su mou me di an te o tra ba lho do
ex ce len te cor po clí ni co e a ex pe riên cia ino va do ra das
par ce ri as. Não por aca so, o Hos pi tal do Cân cer é re -
co nhe ci da men te a ins ti tu i ção que pro vê à so ci e da de
a me lhor qua li da de de tra ta men to, res pe i tan do os di -
re i tos hu ma nos dos pa ci en tes e pos si bi li tan do-lhes a
ma nu ten ção da dig ni da de, num País que ain da emer -
ge na pe ri feria do de sen vol vi men to.

Ao lado dis so, me re ce im pe cá vel re gis tro o Cen -
tro de Alta Com ple xi da de em Onco lo gia Pe diá tri ca,
de cuja equi pe mul ti dis ci pli nar fa zem par te es pe ci a lis-
tas em pe di a tria, ra di o te ra pia, ci rur gia pe diá tri ca, en -
do cri no lo gia, ne fro lo gia, odon to lo gia e ou tros. Tra-
ta-se de um so fis ti ca do apa re lha men to te ra pêu ti co
que se des ti na a aten der a to dos os ti pos des cri tos de
tu mo res in fan tis. Isso só pôde ser re a li za do gra ças ao
pro ces so in ces san te de mo der ni za ção do Hos pi tal do 
Cân cer, que pro por ci o nou a re no va ção tec no ló gi ca
da ra di o te ra pia. Na mes ma li nha, em 2002, ins ta-
lou-se o Mil le ni um VG Hawk Eye, que nada mais é
que o mais avan ça do apa re lho no di ag nós ti co e no
com ba te à do en ça, de tec tan do mar ca do res ra di o a ti-
vos no cor po e iden ti fi can do o pon to exa to em que
está lo ca li za do o tu mor.

Nes se ano de 2003, ain da, o Hos pi tal do Cân cer
pro me te con clu ir a pri me i ra eta pa de um am bi ci o so
pro je to em ní vel na ci o nal. Tra ta-se da ina u gu ra ção de
uma sé rie de ins ta la ções e equi pa men tos iné di tos no
País, no meio dos qua is se des ta ca o mais com ple to
Cen tro Ci rúr gi co e UTI para cân cer da Amé ri ca La ti-
na, além de um avan ça do com ple xo de ra di o te ra pia.
Aliás, o pro je to, cuja im plan ta ção in te gral se con su-
ma rá em 2005, con so li da rá o úni co cen tro la ti no-ame-
ri ca no for ma dor de es pe ci a lis tas em no vís si mas tec -
no lo gi as de ra di o te ra pia e fí si ca ra di o ló gi ca.

Por úl ti mo, não po de ria fur tar-me a, mais uma
vez, re co nhe cer o ex cep ci o nal tra ba lho exe cu ta do pe -
las mu lhe res da Rede Vo lun tá ria de Com ba te ao Cân -
cer. Insti tu í da pela me mo rá vel Car men Pru den te,
con quis tou po si ção mo de lar nos pa râ me tros de atu a-
ção das so ci e da des fi lan tró pi cas no Bra sil. Osten tan-
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do, hoje, um qua dro de 400 vo lun tá ri as, exer ce pa pel
cru ci al nos cor re do res do Hos pi tal do Cân cer, ofe re-
cen do apo io e as sis tên cia a pa ci en tes e a vi si tan tes.
Para con clu ir, pres to ho me na gem sin ce ra aos 50
anos des te hon ro so Hos pi tal, re i te ran do sen ti men tos
de con gra tu la ção a sua ad mi nis tra ção e a todo seu
cor po de pro fis si o na is.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
A SRª IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Sem

apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e
Esta tís ti ca (IBGE) aca ba de re ve lar da dos pre o cu-
pan tes so bre a si tu a ção do tra ba lho no País. De ja ne i-
ro a ju nho des te ano, o nú me ro de de sem pre ga dos no 
país au men tou em 443 mil pes so as. No se mes tre, a
taxa de de sem pre go fi cou em 12,2%. Em ju nho, o de -
sem pre go vol tou a su bir, atin gin do 13%.

É a ma i or taxa já re gis tra da des de que foi ini ci a-
da a nova Pes qui sa Men sal de Empre go do IBGE, em
ou tu bro de 2001. No mês an te ri or, ha via fi ca do em
12,8%. No mes mo pe río do do ano pas sa do, ti nha sido 
de 11,6%. A taxa era de 10,5% em de zem bro. Ou
seja: hou ve um au men to de 2,5 pon tos por cen tu a is
des de a pos se do pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va.
Em 12 me ses, o sal do de va gas ge ra das foi de ape -
nas 867,4 mil pes so as, re ve la a Agên cia Fo lha.

O ren di men to do tra ba lha dor teve a sex ta re tra-
ção con se cu ti va. A que da foi de 13,4% em com pa ra-
ção com ju nho do ano pas sa do. Nos seis me ses do
go ver no Lula, com pa ran do ja ne i ro e ju nho des te ano,
o re cuo foi de 3,8%. A in for ma li da de tam bém cres ceu.
O em pre go com car te i ra as si na da caiu 2,1%, en-
quan to a ocu pa ção sem car te i ra cres ceu 2,3%.

Sr. Pre si den te, des de 1998, quan do o Bra sil foi
for ça do a se cur var di an te das pe sa das exi gên ci as do
Sis te ma Fi nan ce i ro Inter na ci o nal e teve de des va lo ri-
zar brus ca men te o real em 30%, a eco no mia na ci o nal
en co lheu, a in dús tria en trou em cri se, o mer ca do de
tra ba lho ex tin guiu mi lha res de em pre gos e a taxa de
de sem pre go não pa rou mais de cres cer.

Para pi o rar ain da mais a si tu a ção, três anos de -
po is, acon te ceu a cri se na Argen ti na, nos sas ex por ta-
ções em di re ção da que le país des pen ca ram, o Mer -
ca do Co mum do Cone Sul, o Mer co sul, qua se aca-
bou. O de sem pre go ace le rou o rit mo de cres ci men to
e o Bra sil es te ve pres tes a en trar em co lap so.

Para nos si tu ar mos me lhor di an te da evo lu ção
da cri se do em pre go e do de sem pre go em nos sa eco -
no mia, con vém re to mar da dos im por tan tes re fe ren tes
aos seis pri me i ros anos da dé ca da de 1990.

Pois bem, se gun do da dos ofi ci a is, en tre ja ne i ro
de 1990 a ju nho de 1996, as em pre sas bra si le i ras su -
pri mi ram dois mi lhões e ses sen ta mil em pre gos. De
acor do com o IBGE, na que le pe río do, a Po pu la ção
Eco no mi ca men te Ati va pas sou de qua se 65 mi lhões
de pes so as para um pou co mais de 74 mi lhões de tra -
ba lha do res. Como po de mos ob ser var, nes se mes mo
es pa ço de tem po em que mais de 2 mi lhões de em -
pre gos fo ram ex tin tos, qua se 10 mi lhões de jo vens
ba te ram às por tas do mer ca do de tra ba lho e como
não fo ram ab sor vi dos em sua to ta li da de, cer ta men te
ti ve ram de mi grar em mas sa em di re ção do mer ca do
in for mal.

No que se re fe re à cha ma da “eco no mia dis far ça-
da”, é di fí cil adi an tar nú me ros mais ou me nos pre ci sos
so bre o ta ma nho des se mer ca do que fun ci o na à mar -
gem da ati vi da de for mal do sis te ma ca pi ta lis ta, não
paga im pos tos e tem suas re gras pró pri as. To da via, se -
gun do al guns eco no mis tas, a “eco no mia sub ter râ nea”
pode mo vi men tar cer ca de 35% do nos so Pro du to Inter -
no Bru to, sem que a Re ce i ta Fe de ral e o Sis te ma de
Pre vi dên cia te nham qual quer par ti ci pa ção nes sa mon -
ta nha de di nhe i ro que é ge ra da a cada ano.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, após es -
ses rá pi dos co men tá ri os já é pos sí vel di men si o nar o
ta ma nho da pre o cu pa ção que o atu al Go ver no está
ten do em re la ção ao cres ci men to do de sem pre go.
Ain da mais ago ra, com as re ve la ções nada ani ma do-
ras tra zi das pelo IBGE.

Os nú me ros são ain da mais dra má ti cos se for -
mos ado tar o mé to do uti li za do pelo De par ta men to
Inter sin di cal de Esta tís ti ca e Estu dos So ci o e co nô mi-
cos, o Di e e se. Seus ter mô me tros apon tam para uma
taxa em tor no de 20%, so man do o cha ma do de sem-
pre go aber to com o de sem pre go ocul to, o que tor na o
qua dro ain da mais in qui e tan te.

Se gun do le van ta men to re cen te re a li za do pela
em pre sa Ten dên ci as Con sul to ria Inte gra da, exis tem
no Bra sil cer ca de 33 mi lhões de jo vens en tre 15 e 24
anos, dos qua is 18,5 mi lhões es tão no mer ca do de
tra ba lho e 3,6 mi lhões es tão de sem pre ga dos. A taxa
mé dia de de sem pre go nes se uni ver so é de 19%. Para 
o IBGE, na fa i xa etá ria en tre 18 e 19 anos, a taxa sobe 
para 20%. Na opi nião da em pre sa de con sul to ria ci ta-
da, em to dos os pa í ses, a taxa de de sem pre go en tre
os jo vens é duas a três ve zes ma i or que en tre os tra -
ba lha do res mais ma du ros.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, di ver-
sos es tu dos e pes qui sas de opi nião têm de mons tra-
do que a ma i or pre o cu pa ção do bra si le i ro é o de-
sem pre go, apon ta do sem pre pela ma i o ria dos en -
tre vis ta dos como o pro ble ma nú me ro um do País,
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mais gra ve do que a vi o lên cia, que cres ce em pro -
por ções as sus ta do ras.

Vez por ou tra, os te le jor na is exi bem ce nas cho -
can tes de de ze nas de mi lha res de pes so as de ses pe-
ra das nas fi las, bus can do a qual quer cus to uma ins -
cri ção em con cur sos cujo nú me ro de va gas é in sig ni fi-
can te e cuja pro ba bi li da de de o can di da to con quis tar
uma é até me nor do que ga nhar na mega-sena.

Re cen te men te, no Rio de Ja ne i ro, mi lha res de
bra si le i ros se es pre mi am de ses pe ra dos, sob um sol
es cal dan te, na fila de ins cri ção para um con cur so de
gari. Fo ram ce nas pa té ti cas, co lo ca das cru a men te
nos la res de mi lhões de pes so as pelo no ti ciá rio da te -
le vi são, mos tran do o dra ma da que la mul ti dão em
bus ca de um mo des to em pre go. Em Go iâ nia, mi nha
ci da de, a cena se re pe ti ria, com mi lha res de de sem-
pre ga dos na fila em bus ca de tra ba lho numa rede de
hi per mer ca do. Sem dú vi da al gu ma, o avan ço do de -
sem pre go está des tru in do a auto-es ti ma do povo bra -
si le i ro e cor ro en do as frá ge is es tru tu ras de sus ten ta-
ção do nos so edi fí cio eco nô mi co e so ci al.

Ape sar da gra ve si tu a ção que es ta mos pre sen-
ci an do na eco no mia e no mer ca do de tra ba lho, jus ti ça
seja fe i ta, o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va não
tem cru za do os bra ços. Mu i to pelo con trá rio, re co nhe-
ci da men te iden ti fi ca do com o so fri men to dos mais po -
bres, por que in clu si ve veio das ca ma das mais des-
pro te gi das de nos sa po pu la ção, em vá ri os en con tros
na ci o na is e in ter na ci o na is não tem per di do as opor tu-
ni da des para aler tar os pa í ses ri cos, que pre ci sam,
se gun do ele, as su mir ur gen te men te uma po si ção de
ma i or en ga ja men to con tra a fome, con tra a mi sé ria e
con tra o de sem pre go, so bre tu do nos cha ma dos pa í-
ses em de sen vol vi men to.

O Pre si den te Lula co nhe ce exa ta men te as di men-
sões do dra ma so ci al da ma i o ria e sabe per fe i ta men te
que a mas sa de de sem pre ga dos e su bem pre ga dos
che ga a mais de 1 bi lhão de pes so as em todo mun do.
Por esse mo ti vo, não tem pou pa do crí ti cas ve e men tes
ao mo de lo ne o li be ral em vi gor na ma i o ria dos pa í ses e
ao pro ces so ex clu den te de glo ba li za ção, que tem de i xa-
do mi lhões de pes so as à mar gem dos be ne fí ci os e dos
pro gres sos ci en tí fi cos e tec no ló gi cos.

Por ou tro lado, em ní vel go ver na men tal, jun ta-
men te com os mi nis tros da área eco nô mi ca e so ci al,
tem sido in can sá vel na bus ca de idéi as con cre tas e
pro je tos que per mi tam, em mé dio pra zo, a ge ra ção de 
em pre gos e a di mi nu i ção da taxa de de sem pre go.
Nes se sen ti do, as pri me i ras ini ci a ti vas já fo ram lan ça-

das. No iní cio des te mês, em Pro je to de Lei en ca mi-
nha do ao Con gres so Na ci o nal, sur giu o Pro gra ma
Pri me i ro Empre go, que pre vê a des ti na ção de 139 mi -
lhões de re a is do Orça men to para ala van car os seus
pri me i ros ob je ti vos. Na opi nião do Mi nis tro do Tra ba-
lho, exis te a pos si bi li da de de que, em um ano, com a
li be ra ção dos re cur sos so li ci ta dos, se jam cri a dos 250
mil em pre gos. É im por tan te lem brar igual men te que o 
Pro gra ma já co me çou com 6.280 em pre gos, sem ne -
nhu ma con tra par ti da do Go ver no. Esses pos tos fo ram
ga ran ti dos por em pre sas pri va das, em pre sas es ta ta is
e em pre sas mis tas, que pas sa ram a fi gu rar na ação
go ver na men tal como agen tes di re tos da cha ma da
Res pon sa bi li da de So ci al. Ou tras ini ci a ti vas na mes-
ma di re ção já es tão pra ti ca men te de fi ni das pelo Mi -
nis té rio do Tra ba lho.

Espe ci al men te, é pre ci so des ta car as pos si bi li-
da des do cha ma do Ter ce i ro Se tor como fon te ge ra do-
ra de em pre gos atra vés das or ga ni za ções não-go ver-
na men ta is.

De acor do com as es ta tís ti cas, nos pri me i ros
cin co anos da dé ca da de 1990, en quan to o cres ci-
men to do em pre go na eco no mia bra si le i ra foi de 20%, 
no ter ce i ro se tor, a mé dia foi de 44%. Os ana lis tas ga -
ran tem igual men te que, ao con trá rio dos ou tros se to-
res da eco no mia que es tão cada vez mais dis pen san-
do mão-de-obra, o ter ce i ro se tor, pelo con trá rio, ne-
ces si ta cada vez mais de pes so as.

Eles adi an tam que esse di na mis mo vem da
cons tan te trans fe rên cia de ren da de pes so as fí si cas,
ju rí di cas e do pró prio Go ver no, em di re ção às ONGs.
Assim, com esse flu xo de ca pi tal, re a li za-se na tu ral-
men te um pro ces so sa u dá vel de dis tri bu i ção de ren -
da, uma vez que os re cur sos ad vin dos de ou tros seg -
men tos da so ci e da de aca bam ge ran do em pre go e,
con se qüen te men te, ren da para uma sig ni fi ca ti va par -
ce la da po pu la ção.

Di an te da con jun tu ra já qua se re ces si va pro vo-
ca da pe las al tas ta xas de ju ros, pe las di fi cul da des de
cres ci men to da eco no mia e pela im pla cá vel ló gi ca do
mer ca do, é im por tan te que as au to ri da des go ver na-
men ta is olhem com mais pro fun di da de para o Ter ce i-
ro Se tor, que po de rá ser uma sa í da im por tan te con tra
o dra ma do de sem pre go e uma área es tra té gi ca para
o nos so de sen vol vi men to.

Sr. Pre si den te, é im pres cin dí vel que o Bra sil se
una em face do de sa fio de su pe rar as suas gri tan tes
de si gual da des so ci a is, re to mar o ci clo do cres ci men-
to e bus car al ter na ti vas con cre tas ten do em vis ta a
ge ra ção de em pre go e ren da. Nes te sen ti do, tor na-se
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ur gen te im ple men tar e per mi tir a di na mi za ção das mi -
cro, pe que nas e mé di as em pre sas, co o pe ra ti vas, o
se tor do tu ris mo e a cons tru ção ci vil. Como sa be mos,
to dos eles são com pro va da men te di nâ mi cos na ge ra-
ção de no vas opor tu ni da des de tra ba lho.

É pre ci so, com cri a ti vi da de e de ter mi na ção, cri -
ar es tí mu los e in cen ti vos que fo men tem o nos so mer -
ca do in ter no, fa zen do uma apos ta de ci são na pro du-
ção, acre di tan do nas po ten ci a li da des de nos so povo
e dan do um bas ta ao de sem pre go, esse fla ge lo que
leva as nos sas fa mí li as à ru í na.

Está na hora de agir e fa zer, Sr. Pre si den te. Está
na hora de ge rar tra ba lho para de vol ver a fe li ci da de
ao nos so povo.

Era o que ti nha a di zer!

Mu i to obri ga da!

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si-
dên cia vai le van tar a ses são, em cum pri men to à de li-
be ra ção do Ple ná rio.

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 14 ho ras e 51 
mi nu tos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR ALOIZIO MERCADANTE,
NA SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA
DE 16-7-2003, QUE, RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO, PUBLICA-SE
NA PRESENTE EDIÇÃO.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Com re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es -
tou de vol ta a esta tri bu na para cum prir o com pro mis-
so que as su mi, on tem, de dar con ti nu i da de ao de ba te
que ini ci a mos, a par tir da in ter ven ção de al guns Lí de-
res, es pe ci al men te do PSDB. S. Exªs fi ze ram um ba -
lan ço, uti li zan do como re fe rên cia um pan fle to – que
não che ga a ser pro pri a men te um do cu men to – apre -
sen ta do on tem pelo PSDB, com crí ti cas ao atu al Go -
ver no. Do meu pon to de vis ta, as crí ti cas são ina ce i tá-
ve is. Por isso, sin to-me na obri ga ção de apro fun dar o
de ba te.

La men to que o Se na dor Arthur Vir gí lio não es-
te ja pre sen te. Tí nha mos nos com pro me ti do on tem.
Se gu ra men te, S. Exª teve com pro mis sos ina diá ve-
is. Te nho cer te za de que es ta rá sem pre dis po ní vel
para um de ba te qua li fi ca do, que é o que te mos pro -
cu ra do fa zer.

O do cu men to do PSDB co me ça di zen do que o
Go ver no é in co e ren te, con fu so, fi si o ló gi co e in com pe-
ten te. Tra ta-se de um pan fle to fra co, frí vo lo e fa ju to. Di -
fí cil ace i tar, em pri me i ro lu gar, o di ag nós ti co que par te
de um ra ci o cí nio de so nes to so bre a ori gem da cri se.
O pan fle to diz, ba si ca men te, que a ori gem da cri se
eco nô mi ca fo ram as ele i ções e a pos si bi li da de de vi -
tó ria do Pre si den te Lula e que to das as di fi cul da des
do País co me ça ram exa ta men te no ano das ele i ções.

Sr. Pre si den te, não é ver da de. Se ana li sar mos,
não os da dos de 2002, mas os da dos de 2001, va mos
ob ser var que a cri se já es ta va pre sen te de for ma agu -
da, exa ta men te, pelo des ca la bro da po lí ti ca eco nô mi-
ca que ti ve mos du ran te os oito anos do Go ver no Fer -
nan do Hen ri que Car do so.

O dé fi cit de tran sa ções cor ren tes, que era de
US$1,8 bi lhão em 1994, em 2001 já era de US$23 bi -
lhões. Era essa ne ces si da de de fi nan ci a men to ex ter-
no que ge ra va vul ne ra bi li da de, ins ta bi li da de, tur bu-
lên cia e in se gu ran ça da eco no mia bra si le i ra. Esse
qua dro se agra vou no ano de 2002, com o epi só dio da 
cri se fi nan ce i ra in ter na ci o nal e com o co lap so da eco -
no mia ar gen ti na.

A re la ção en tre dí vi da ex ter na e pro du to in ter no
bru to, em 1994, era de 27%. Em 2001, já era de 41%.
Pra ti ca men te do bra ram, ao lon go do pe río do, a dí vi da
e a re la ção per cen tu al re fe ren te ao PIB.

Sr. Pre si den te, a dí vi da pú bli ca, em 1994 era de
R$ 61 bi lhões e 800 mi lhões; em 2001; era de R$ 624
bi lhões. Por tan to, 900% a mais, ten do pas sa do de
17% para 52% do PIB ao lon go des se pe río do.

Alguns po dem di zer, para que tan tos nú me ros?
Os nú me ros são ofi ci a is, não men tem, são in con tes-
tes e fa lam por si mes mos.

Acho que de ve ria ha ver um pou co mais de cu i-
da do, de hu mil da de, de se ri e da de ao se fa zer um ba -
lan ço do que fo ram es ses seis me ses de go ver no,
para que pos sa mos dis cu tir, de for ma qua li fi ca da e
apro fun da da, al ter na ti vas ao de sen vol vi men to.

Le rei ago ra, Sr. Pre si den te, o tre cho de um ar ti-
go do jor na lis ta Elio Gas pa ri, que não é pro pri a men te
um sim pa ti zan te do PT:

Os nú me ros da ru í na tu ca na.
No ano em que se co me mo ra o gran de

êxi to do re i na do de Dom Ma nu el, o Ven tu ro-
so, per ce be-se que o Bra sil é Go ver na do
por Fer nan do, o Ru i no so. (...) Em cin co
anos de Go ver no, Fer nan do Hen ri que Car-
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do so pro du ziu ru í na eco nô mi ca. (...) O que
seu Go ver no mais tem fe i to é ne gar a re a li-
da de. Pas sou qua tro anos ce van do um câm -
bio ar ti fi ci al. Tor rou cer ca de 6% do PIB,
ven den do o pa tri mô nio da vi ú va, para sus-
ten tar o dó lar ba ra to. (...) Fer nan do Hen ri-
que Car do so ar ro chou os gas tos so ci a is e
ele vou a car ga tri bu tá ria aci ma do pa ta mar
má gi co dos 30% para pa gar aos ga tos gor -
dos da ban ca ju ros anu a is equi va len tes ao
PIB chi le no. (...)

Não é o PT fa lan do, mu i to me nos um jor na lis ta
sim pá ti co à nos sa ca u sa. E po de ria ci tar mu i tas pas -
sa gens para fa zer um ba lan ço des se pe río do.

O do cu men to diz que o Go ver no é in co e ren te.
Per gun to: como pode um Pre si den te que dis se “es-
que çam o que es cre vi” fa lar de in co e rên cia po lí ti ca?

Diz ain da que o Go ver no Lula é con fu so. Como
pode di zer isso se o Go ver no Fer nan do Hen ri que
Car do so man te ve uma po lí ti ca cam bi al fixa no pe río-
do em que Gus ta vo Fran co es te ve à fren te do Ban co
Cen tral, de po is ten tou a ban da di a go nal en dó ge na,
de fen deu o câm bio flu tu an te e hoje, in clu si ve, elo gia
a po lí ti ca eco nô mi ca atu al? Con fu sa foi a po lí ti ca
eco nô mi ca des se pe río do e as con se qüên ci as que
her da mos.

O do cu men to fala em fi si o lo gis mo. O Bra sil in te i-
ro as sis tiu às con di ções em que foi apro va da a re e le i-
ção, que, tal vez, te nha sido o ma i or “show” de fi si o lo-
gis mo de toda a his tó ria do cu men ta da do País. 

Fala em in com pe tên cia. Va mos ana li sar as pri -
va ti za ções e as con se qüên ci as do pro gra ma de pri -
va ti za ção. Le rei uma ou tra pas sa gem do Elio Gas -
pa ri, por que hoje me re con ci li ei com sua co lu na, so -
bre tu do com a de fe sa que ele fez da po lí ti ca ex ter na
bra si le i ra e da pre sen ça do Pre si den te Lula na
Ingla ter ra, onde ele diz: “O apa ga do pa ga rá pelo
apa gão”.Co me ça as sim:

Qu an do re sol ve ram pri va ti zar as es-
ta ta is do se tor elé tri co, os sá bi os do “tu ca-
na to” pro me te ram mais in ves ti men tos e
me nos ser vi ços. Inte res sa dos em atra ir
dó lar para sus ten tar o po pu lis mo cam bi al,
ofe re ce ram aos even tu a is com pra do res
con tra tos que co bri ram qua is quer ris cos,
ga ran ti ram ta ri fas e ace i ta ram mo e das po -
dres. Pas sa dos sete anos, a po lí ti ca de
ener gia do Go ver no re sul tou em au men tos
de ta ri fas, dois apa gões con ti nen ta is e um
ra ci o na men to afri ca no.

Por tan to, eu di ria que isso, sim, foi in com pe tên-
cia, o modo como fo ram es ta be le ci das as agên ci as
de re gu la ção, o pro ces so de pri va ti za ção, o mar co re -
gu la tó rio, que tan tas se qüe las de i xa ram, e onde o
País ain da en fren ta imen sas di fi cul da des.

O Go ver no an te ri or diz que es ta bi li zou a eco no-
mia. No en tan to, em de zem bro de 2002, o IPCA (Índi -
ce Na ci o nal de Pre ços ao Con su mi dor Ampli a do)
equi va lia a uma in fla ção anu al de 28,3% e o IGP-M
(Índi ce Ge ral de Pre ços do Mer ca do) atin gia 55,6%. 

Va mos fa zer o ba lan ço dos úl ti mos seis me ses:
o IPCA anu a li za do de ju nho é de 1,79%. O IPCA anu -
a li za do de de zem bro a ju nho era de 28,3% e pas sou
para me nos 1,7%. Qu an do olha mos o IGPM, uma in -
fla ção anu a li za da que era de 55,6% pas sou para
–11,4% em ju nho.

Esse é o re sul ta do na po lí ti ca de es ta bi li za ção
da eco no mia, ne ces sá ria nes sa pri me i ra fase que,
evi den te men te, re que reu uma po lí ti ca fis cal ri go ro-
sa e uma po lí ti ca mo ne tá ria dura e ne ces sá ria para
re ver ter o qua dro de ace le ra ção in fla ci o ná ria e ins -
ta bi li da de, que com gran de sa cri fí cio con se gui mos
atra ves sar.

Ana li sa rei o ris co-país. Em de zem bro, era de
1.530 pon tos; em se tem bro, an tes de o Pre si den te
Lula ser ele i to, era de 2.303 pon tos; em ju nho pas sa-
do, ha via ca í do para 846 pon tos. Isso tudo mos tra a
con sis tên cia e a de di ca ção que per mi ti ram su pe rar
uma gra vís si ma si tu a ção, ge ra da por que os ges to res
da po lí ti ca eco nô mi ca an te ri or, ao fa la rem que o Bra -
sil po de ria vi rar Argen ti na, que o Ser ra de ve ria ser
ele i to ou se ria o caos, pa tro ci na vam a es ta bi li da de e a 
in se gu ran ça. O Bra sil pa gou um pre ço mu i to alto por
isso, so bre tu do no pro ces so in fla ci o ná rio, na de te ri o-
ra ção fi nan ce i ra e das con tas pú bli cas. Essa é a ver -
da de i ra ra zão do agra va men to do qua dro eco nô mi co
du ran te o pro ces so ele i to ral. Se ti vés se mos tido um
de ba te qua li fi ca do pro gra má ti co e cons tru ti vo, se gu-
ra men te o Bra sil te ria su pe ra do o pro ble ma, ape sar
da he ran ça que veio de 2001 – como de mons tram os
da dos que apre sen to – com mu i to mais se gu ran ça
para pre pa rar o iní cio do pró xi mo Go ver no.

Sr. Pre si den te, não pos so ace i tar al gu mas pas -
sa gens des te do cu men to do PSDB, que fa lam de es -
te li o na to ele i to ral. Ora, quem não se lem bra dos cin co
de dos do Fer nan do Hen ri que Car do so pro me ten do,
en tre ou tras co i sas, em pre go, se gu ran ça, edu ca ção e 
sa ú de? A his tó ria eco nô mi ca está aí para de mons trar
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qual foi o re sul ta do des sa po lí ti ca. O me lhor jul ga-
men to fo ram as ur nas das úl ti mas ele i ções.

Mas, Sr. Pre si den te, di fe ren te men te do Go ver no
an te ri or, em vez de fi car mos com aná li ses apres sa-
das e su per fi ci a is gos ta ria de fa zer uma com pa ra ção
en tre dois pás sa ros: o tu ca no e a co ru ja. Em He gel, a
co ru ja é apre sen ta da como sím bo lo da sa be do ria. E
He gel afir ma que a co ru ja só voa ao en tar de cer, por -
que exa ta men te o tem po é uma con di ção fun da men-
tal para o co nhe ci men to, para a sa be do ria e para as
de ci sões pen sa das, re fle ti das e se gu ras. Pen so que a 
co ru ja ins pi ra mais a po lí ti ca do que o tu ca no. Este é
um pás sa ro bom de bico, mas de vôo cur to. Eu di ria
que é um pou co o re tra to do re la tó rio apres sa do, aço -
da do, pou co hu mil de e, por tan to, pou co sé rio que foi
apre sen ta do ao País on tem pelo Pre si den te na ci o nal
do PSDB e por ou tras li de ran ças do Par ti do.

Mas não po de mos fa zer po lí ti ca olhan do para
trás. Se que rem fa zer ba lan ço, es ta mos aqui para
com pa rar. Não seis me ses com seis me ses, mas oito
anos. Hoje, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so
diz em en tre vis ta que não se pode fa zer mu i to em
qua tro anos. 

Ora, se ele ten ta jus ti fi car o seu Go ver no, di zen-
do que não po dia fa zer mu i ta co i sa em qua tro anos ou 
em oito anos, que era pou co tem po – por que, na re a li-
da de, o pro je to ori gi nal do “tu ca na to” eram 20 anos de 
go ver no –, como jul gar de for ma apres sa da, sem da -
dos mais cu i da do sos, sem uma aná li se mais subs tan-
ti va, sem, eu di ria, o es pí ri to pú bli co que pre do mi nou
na tran si ção en tre esse novo Go ver no e o an te ri or ? 

Aqui nes te ple ná rio em mu i tas oca siões tem
pre do mi na do uma dis cus são mais qua li fi ca da, mais
res pe i to sa e mais cons tru ti va, pois a Opo si ção tem o
pa pel fun da men tal de apre sen tar crí ti cas, de apon tar
in su fi ciên ci as, de bus car cor re ção de ru mos. E como
fo mos opo si ção du ran te tan to tem po e, como opo si-
ção, ti ve mos um pa pel fun da men tal na luta pela de -
mo cra ti za ção, va mos ou vir sem pre com aten ção as
crí ti cas da Opo si ção, quan do se jam fe i tas com se re-
ni da de, res pon sa bi li da de e de for ma po si ti va. Mas se
que rem fa zer um con fron to, nós es ta mos pron tos.

Va mos ana li sar ou tros re sul ta dos des se pe río do
de seis me ses. Nós es ta mos co lhen do uma sa fra de
120 mi lhões de to ne la das de grãos, um au men to em
mais de 24% da sa fra. Qu an to ao mi lho, são 46 mi -
lhões de to ne la das; a soja, 52 mi lhões de to ne la das.
O Bra sil é atu al men te o se gun do pro du tor de soja do
mun do e, pro va vel men te, será o ma i or ex por ta dor em
2004. É o ma i or pro du tor e ex por ta dor de açú car e o
ma i or pro du tor de café, as sim como o ma i or ex por ta-

dor de suco de la ran ja. Além dis to tem o ma i or re ba-
nho co mer ci al do mun do.

Nos sa agri cul tu ra é efi ci en te, com pe ti ti va e vem
cres cen do de for ma fan tás ti ca. Pou cos pa í ses no
mun do po dem apre sen tar um au men to de sa fra de
24% no pe río do de um ano.

Nós te mos, ain da, 90 mi lhões de hec ta res para
se rem uti li za dos; 220 mi lhões de hec ta res para a pe -
cuá ria, que po dem ser uti li za dos au men tan do a pro -
du ti vi da de, a efi ciên cia e o tra to in ten si vo da pe cuá ria
de cor te. Por tan to, o Bra sil ain da dis põe de fron te i ra
agrí co la, tem como au men tar a pro du ti vi da de.

O Mo der fro ta foi um pro gra ma do Go ver no an -
te ri or que este Go ver no man te ve. Inclu si ve ago ra o
es ten de, com a cri a ção do Mo der car ga, para a com -
pra de ca mi nhões, de vi do ao seu êxi to; por que não
bas ta so men te com prar tra to res e equi pa men tos agrí -
co las, pre ci sa mos tam bém me lho rar as es tra das, a
es tru tu ra de trans por te e a fro ta de ve í cu los, para au -
men tar a efi ciên cia da agri cul tu ra e da eco no mia.

Esse re sul ta do da agri cul tu ra é o re sul ta do do
Bra sil. O Go ver no an te ri or teve par ti ci pa ção? Sim. E
este Go ver no tem dado um sal to de qua li da de ao au -
men tar em 25,6% a ver ba para a agri cul tu ra: R$32 bi -
lhões; ao re pac tu ar toda dí vi da agrí co la, dos pe que-
nos aos gran des pro du to res, co lo can do mais re cur-
sos, en ten den do que o Bra sil tem um ni cho pro mis sor
nes sa pro du ção agro pe cuá ria e que a nos sa agri cul-
tu ra, o agro ne gó cio, deve ge rar um su pe rá vit de
US$23 bi lhões este ano. Por tan to, com com pe tên cia,
com sa be do ria, ne go ci an do de for ma efi ci en te e dura
o es pa ço para a agri cul tu ra, com ba ten do o sub sí dio
dos Esta dos Uni dos, da Eu ro pa, as bar re i ras não ta ri-
fá ri as que, hoje, obs tru em a pro du ção agrí co la, es ta-
mos for ta le cen do um se tor cha ve em nos so co mér cio
ex te ri or.

Há uma di fe ren ça adi ci o nal: nós es ta mos pri o ri-
zan do tam bém a agri cul tu ra fa mi li ar. O pla no de sa fra
au men tou em R$5,4 bi lhões o cré di to para a agri cul-
tu ra fa mi li ar, di ver si fi can do os pro gra mas, tan to para
in ves ti men to quan to para cus te io. Com isso a agri cul-
tu ra fa mi li ar pode cres cer jun to com a agri cul tu ra em -
pre sa ri al, ge ran do em pre go e es ta bi li zan do o cam po.

Os crí ti cos fa lam do pro ble ma da re for ma agrá -
ria.Vou ler mais um pou co do Elio Gas pa ri, que hoje
me ins pi rou mu i to. Diz ele: “A re for ma agrá ria do tu ca-
na to”.

(...)
Entre 1992 e 1998, quem ti nha mu i ta

ter ra fi cou com mais, e quem ti nha pou ca, fi -
cou com me nos. Aos nú me ros:
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As pro pri e da des com mais 2.000
hec ta res, que ocu pa vam 43% da área de
imó ve is ru ra is, ex pan di ram-se, pas san do a 
56,3 mi lhões de hec ta res. (cres ce ram uma 
Fran ça).

As gran des pro pri e da des, nes se pe río-
do do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so,
to man do-se só as 262 pro pri e da des com
mais de 50 mil hec ta res ex pan di ram sua
área em 13,5 mi lhões de hec ta res. (Uma
Grã-Bre ta nha.)

As pro pri e da des com me nos de dez
hec ta res ca í ram de 1,4% para 1,3% da
área to tal dos imó ve is ru ra is. A sua área
bru ta ex pan diu-se me nos que as me ga pro-
pri e da des.

Não vou me alon gar no tema da re for ma agrá ria,
mas para mos trar que é essa a he ran ça que re ce be-
mos, a au sên cia de uma po lí ti ca agrí co la que apóie a
agri cul tu ra fa mi li ar e de uma re for ma agrá ria que não
seja ape nas a man che te fá cil do as sen ta men to, mas
in fra-es tru tu ra: 85% dos as sen ta men tos no Bra sil não 
têm ener gia elé tri ca, não têm es tra da, não têm pos tos
de sa ú de e de edu ca ção; 83% des ses as sen ta men tos
não têm vi a bi li da de eco nô mi ca. E quan do re pac tu a-
mos a dí vi da dos 100 mil as sen ta dos para 18 anos
com ju ros de 1,5% e cri a mos o pla no de sa fra para
agri cul tu ra fa mi li ar, es ta mos dan do exa ta men te con -
di ções para que os as sen ta men tos se vi a bi li zem, pro -
du zam e con tri bu am para uma re for ma agrá ria que te -
nha sus ten ta bi li da de eco nô mi ca e so ci al. Que não
seja ape nas o dis cur so fá cil de quem quer cri mi na li-
zar o mo vi men to so ci al, como se isso re sol ves se o
pro ble ma da vi o lên cia no cam po. O que vai le var paz
ao cam po é uma agri cul tu ra prós pe ra, como está
acon te cen do no Bra sil; o que vai le var paz ao cam po é 
o apo io à agri cul tu ra fa mi li ar; o que vai le var paz ao
cam po é a ca pa ci da de de diá lo go, de ne go ci a ção que 
esse Go ver no in tro du ziu na agen da na ci o nal. E o que
é o Con se lho Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi-
co e So ci al se não a opor tu ni da de de par ti ci pa ção de
toda a clas se em pre sa ri al, tra ba lha do ra, as en ti da des
da so ci e da de ci vil? É pre ci so ne go ci ar, é pre ci so to le-
rân cia, é pre ci so diá lo go, so bre tu do quan do nós tra ta-
mos dos mo vi men tos so ci a is e de uma par ce la de ex -
clu í dos. Eles têm que res pe i tar a lei, eles e os gran -
des! Não se pode fa lar em vi o lên cia no cam po e não
se fa lar das mi lí ci as dos fa zen de i ros, não se fa lar da
im pu ni da de, dos as sas si na tos de tra ba lha do res no

cam po sem que pra ti ca men te nun ca os man dan tes e
os pis to le i ros te nham sido pu ni dos.

Então, se nós que re mos paz no cam po, e esse
Go ver no quer, é pre ci so re for ma agrá ria, é pre ci so
po lí ti ca agrí co la, é pre ci so que esse re sul ta do exu be-
ran te da agri cul tu ra bra si le i ra che gue tam bém à agri -
cul tu ra fa mi li ar. Nós te mos ter ra, nós te mos re cur sos
na tu ra is, nós te mos con di ções de ge rar em pre go no
cam po. E é dis so que tra ta a mu dan ça da po lí ti ca agrí -
co la e agrá ria des te Go ver no.

Qu e ro fa lar de ou tras áre as ab so lu ta men te fun -
da men ta is em re la ção à mu dan ça de qua li da de: o
BNDES. Por que não é mais ne ces sá rio pri va ti zar e
ven der 76% do pa tri mô nio pú bli co? Nós não te mos
mais que sus ten tar uma ân co ra cam bi al ar ti fi ci al. Foi
a ân co ra cam bi al, o de se qui lí brio nas con tas ex ter nas
e o dé fi cit de tran sa ções cor ren tes, que em 2001 –
não va mos fa lar em 2002, por que o do cu men to diz
que em 2002 foi a ele i ção – al can çou US$23 bi lhões.
Hoje, o dé fi cit tran sa ções cor ren tes em doze me ses
che gou a ape nas US$ 600 mi lhões, o me lhor re sul ta-
do des de ou tu bro de 1994, sen do que em maio de
2002 al can ça va US$ 19,1 bi lhões. Hoje não pre ci sa-
mos tan to de di nhe i ro novo, por que o Bra sil nes ses
seis me ses tem o se gun do ma i or su pe rá vit co mer ci al
do pla ne ta, ex ce tu an do-se os gran des ex por ta do res
de pe tró leo. E não me ve nham di zer que o su pe rá vit é
por que as im por ta ções não cres ce ram. Não é ver da-
de! As ex por ta ções é que se ex pan di ram 30%, e vão
cres cer pelo me nos 10% até o fi nal do ano. Isso, em
um ano que a União Eu ro péia está cres cen do 0,4%, e 
os Esta dos Uni dos 1,4%. Este úl ti mo país saiu de um
su pe rá vit pri má rio de US$72 bi lhões para um dé fi cit
de US$455 bi lhões, em dois anos. Mes mo com uma
taxa de ju ros de 0,75% a eco no mia nor te a me ri ca na
ain da não con se guiu re a gir.

O co mér cio in ter na ci o nal está cres cen do 1%,
en quan to o Bra sil es ta rá au men tan do suas ex por ta-
ções em, pelo me nos, 10% este ano. É por isso que
nós re du zi mos a vul ne ra bi li da de ex ter na, e me nos
vul ne ra bi li da de ex ter na sig ni fi ca me nos ne ces si da de
de fi nan ci a men to.Com me nos ne ces si da de de fi nan-
ci a men to não se pre ci sa ven der o pa tri mô nio na ci o nal
es ta tal e o BNDES fi nan ci ar gran des em pre sas es-
tran ge i ras, sem ga ran ti as, po den do uti li zar o pou co
di nhe i ro dis po ní vel para o fi nan ci a men to da in fra-es-
tru tu ra. Não pre ci sa tam pou co trans fe rir o pa tri mô nio
es ta tal e na ci o nal para gru pos es tran ge i ros, al guns
de du vi do sa so li dez eco nô mi co-fi nan ce i ra, como a
AES, e tan tos ou tros.
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Há uma crí ti ca no do cu men to, di zen do que o
Go ver no Lula atra sou o ca mi nho para a au to no mia
da pro du ção do pe tró leo. É ina cre di tá vel que par ti-
dá ri os de um Go ver no, du ran te o qual to dos as sis ti-
ram ao afun da men to da P-36 – US$1 bi lhão afun da-
do no mar –, ve nham cri ti car o fato de, em vez de im -
por tar mos pla ta for mas de pe tró leo, as es te ja mos
cons tru in do nos es ta le i ros na ci o na is! Com isso, ge -
ra mos em pre gos, di na mi za mos a eco no mia, me lho-
ra mos as con tas ex ter nas e ga nha mos au to no mia
com a apro pri a ção de tec no lo gi as e o for ta le ci men-
to dos es ta le i ros, hoje com onze em bar ca ções em
cons tru ção e a ma nu ten ção de mais de dez mil em -
pre gos. Esta mos avan çan do de ci di da men te para a
re cu pe ra ção da fro ta que o país per deu ao lon go de
vá ri os anos de des ca so para com a nos sa ma ri nha
mer can te.

O meu tem po está se en cer ran do e vou con clu ir;
do con trá rio, eu ain da po de ria fa lar do mi cro cré di to,
do Ban co do Povo e da que da da taxa de ju ros, que o
mer ca do já pro je ta para pelo me nos 20% ou 18% até
o fim do ano – uma que da sus ten tá vel pelo re sul ta do
da in fla ção que foi con quis ta do. Enfim, eu po de ria fa -
lar  e vou fa lar ama nhã, pois vol ta rei a esta tri bu na –
de ou tras re a li za ções, es pe ci al men te do Pro gra ma
Fome Zero, pon to por pon to. Va mos fa zer um ba lan ço
sé rio e qua li fi ca do so bre es ses te mas.

Há uma omis são ina ce i tá vel no ba lan ço que o
PSDB faz: não toca se quer no tema da po lí ti ca ex -
ter na. Sa bem por quê? Por que este Go ver no mu-
dou para me lhor a in ser ção in ter na ci o nal do Bra sil,
au men tou sua cre di bi li da de e pre sen ça e tem con -
tri bu í do para al can çar ma i or grau de re co nhe ci men-
to de sua im por tân cia. Re com pôs o Mer co sul, bus -
cou e cons tru iu uma li de ran ça na Amé ri ca do Sul
como nun ca ti ve mos na His tó ria do País, re co nhe ci-
da por to dos os par ce i ros. Con tri bu iu para a es ta bi li-
da de po lí ti ca de pa í ses ins tá ve is no nos so en tor no.
Este Go ver no co lo cou te mas no vos na agen da in-
ter na ci o nal. Tem aber to mer ca dos nas nos sas ne -
go ci a ções co mer ci a is, ga nhan do cre di bi li da de e
pres tí gio.

Sr. Pre si den te, que ro con clu ir fa zen do uma úl ti-
ma con si de ra ção. Eles di zem que as for ças po lí ti cas
que ne go ci a ram a tran si ção pa cí fi ca do au to ri ta ris mo
para a de mo cra cia as su mi ram os en car gos da de mo-
cra ti za ção: a re cons tru ção do es ta do de di re i to, o
com ba te à in fla ção, a re or ga ni za ção do Esta do, a har-

mo ni za ção da eco no mia. “A tudo isso se opôs de for -
ma mais ba ru lhen ta e in tran si gen te o PT”.

Sr. Pre si den te, ca mi nhe mos para um de ba te
qua li fi ca do, re co nhe cen do os in ter lo cu to res, como re -
co nhe ce mos na tran si ção o Go ver no an te ri or, como
re co nhe ce mos aqui lo de po si ti vo do Go ver no an te ri or
e que será man ti do, será for ta le ci do. Fico sa tis fe i to de
elo gi a rem o fato de qua dros do PSDB es ta rem na ad -
mi nis tra ção atu al.Nós não pe di mos car te i ri nha a nin -
guém. Quem é com pe ten te, quem tem qua li fi ca ção,
seja qual for sua ori gem par ti dá ria, tem lu gar no Go -
ver no, por seu mé ri to. Fico mu i to sa tis fe i to de re co-
nhe ce rem isso. Mas di zer que o PT não tem con tri bu i-
ção na cons tru ção da his tó ria da de mo cra cia des te
País não é sé rio, não é jus to, não con tri bui para o diá -
lo go nem para o de ba te.

Qu an tos com pa nhe i ros nos sos fo ram mor tos lu -
tan do pela de mo cra cia! Qu an tos fo ram pre sos, tor tu-
ra dos, cen su ra dos, exi la dos! Eu sei o que sig ni fi cou
na his tó ria da mi nha ge ra ção a luta pela de mo cra cia
nes te País, so bre tu do na his tó ria do meu Par ti do. Qu -
an tos com pa nhe i ros fi ca ram no ca mi nho lu tan do pe -
las li ber da des de mo crá ti cas, lu tan do pelo es ta do de
di re i to, pelo plu ra lis mo par ti dá rio! Por tudo isso, nós
que re mos um de ba te qua li fi ca do! Esco lham o ca mi-
nho, es co lham os ar gu men tos, por que es ta re mos
aqui pron tos para de ba ter no cam po que os ad ver sá-
ri os es co lhe rem.

Pre fi ro dis cu tir o fu tu ro. Qu e ro – a de mo cra cia
exi ge e o Go ver no es pe ra – da Opo si ção crí ti cas que
apon tem pro ble mas, di fi cul da des, obs tá cu los para
que pos sa mos cor ri gir, apri mo rar e me lho rar. Não é
pos sí vel ha ver a in to le rân cia do pas sa do, a pre po tên-
cia e o au to ri ta ris mo que, tan tas ve zes, mar cou o diá -
lo go en tre Opo si ção e Go ver no.

Se que rem um ba lan ço, nós o fa re mos. Va mos
com pa rar os oito anos an te ri o res com os seis me ses
do atu al Go ver no, por que já exis te mu i to a apre sen tar
do que o País está fa zen do, da es pe ran ça que está
nas ruas, da cre di bi li da de que este Go ver no con quis-
tou in ter na ci o nal men te e da pers pec ti va de mu dan ça
que es ta mos ini ci an do.

Su ge ri mos que, na con di ção de Opo si ção,
cons tru am a es pe ran ça e a mu dan ça e pro po nham al -
ter na ti vas, su ges tões cons tru ti vas e não uma col cha
de ad je ti vos pre cá ri os, in su fi ci en tes, in jus tos, aço da-
dos e in con sis ten tes.

Mu i to obri ga do.
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Ata da 20ª Sessão Não De li be ra ti va,
em 29 de julho de 2003

1ª Ses são Le gis la ti va Extra or di ná ria da 52ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Edu ar do Si que i ra Cam pos e Hé lio Cos ta

(Ini cia-se a ses são às 14 ho ras e 30
mi nu tos.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – 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, Se na dor Ro meu Tuma, pro -
ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

AVISO
DO MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA,

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Nº 548, de 2003, de 18 do cor ren te, en ca mi-
nhan do in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to
nº 339, de 2003, do Se na dor Arthur Vir gí lio.

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, ao Re que ren te.

O re que ri men to vai ao Arqui vo.

OFÍCIOS
DE MINISTROS DE ESTADO

Nº 58, de 2003, de 17 do cor ren te, do Mi nis tro
da Cul tu ra, en ca mi nhan do in for ma ções em res pos ta
ao Re que ri men to nº 353, de 2003, do Se na dor Ante ro
Paes de Bar ros.

Nº 105, de 2003, de 18 do cor ren te, do Mi nis tro
do De sen vol vi men to Agrá rio, en ca mi nhan do in for ma-
ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 341, de 2003,
do Se na dor Arthur Vir gí lio.

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, aos Re que ren tes.

Os Re que ri men tos vão ao Arqui vo.

OFÍCIOS
DE MINISTROS DE ESTADO

Nº 59/2003, de 17 do cor ren te, do Mi nis tro da
Cul tu ra, en ca mi nhan do in for ma ções em res pos ta ao
Re que ri men to nº 345, de 2003, da Se na do ra Serys
Slhes sa ren ko.

Nº 121/2003, de 21 do cor ren te, do Mi nis tro da
Edu ca ção, en ca mi nhan do in for ma ções em res pos ta
ao Re que ri men to nº 405, de 2003, do Se na dor
Arthur Vir gí lio;

Nº 223/2003, de 21 do cor ren te, do Mi nis tro do
Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, en ca mi nhan do
in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 393,
de 2003, da Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa;

Nº 2.364/2003, de 22 do cor ren te, da Mi nis tra do 
Meio Ambi en te, en ca mi nhan do in for ma ções em res -
pos ta ao Re que ri men to nº 235, de 2003, do Se na dor
Alme i da Lima.

Nº 2.403/2003, de 23 do cor ren te, da Mi nis tra do 
Meio Ambi en te, en ca mi nhan do in for ma ções em res -
pos ta ao Re que ri men to nº 378, de 2003, do Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti.

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 345, de 2003, fi ca rá
à dis po si ção da re que ren te na Se cre ta ria-Ge-
ral da Mesa, os de ma is vão ao Arqui vo.

OFÍCIO
DO MINISTRO DE ESTADO 
DO DESENVOLVIMENTO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR

– Nº 142/2003, de 17 do cor ren te, en ca mi-
nhan do in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men-
to nº 395, de 2003, do se na dor Ante ro Paes de Bar-
ros, e es cla re cen do que o Qu e si to nº 3 não foi res -
pon di do por se tra tar de ma té ria pro te gi da pelo si -
gi lo ban cá rio.

Julho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  30 20531    329ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



O Re que ri men to vai à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, para exa -
me do que si to não-res pon di do, no pra zo de
duas re u niões or di ná ri as, nos ter mos do art.
9º do Ato da Mesa nº 1, de 2001.

Có pia do Ofí cio nº 142/2003 e das in for-
ma ções fo ram ane xa das ao pro ces sa do do
Pro je to de Lei do  Se na do nº 9, de 1999, que
con ti nua na Se cre ta ria-Ge ral da Mesa com
sua tra mi ta ção in ter rom pi da, aguar dan do o
pro nun ci a men to da Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, so bre o Qu e si to nº
3, do Re que ri men to nº 395, de 2003.

As de ma is in for ma ções fo ram en ca mi-
nha das, em có pia, ao Re que ren te.

PROJETOS
RECEBIDOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2003
(nº  3.137/97, na casa de ori gem)

Dis põe so bre os exa mes pre ven ti-
vos de acu i da de vi su al e au di ti va nos  es -
ta be le ci men tos pú bli cos de en si no fun-
da men tal.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Nos es ta be le ci men tos pú bli cos de en si-
no fun da men tal são obri ga tó ri os os exa mes pre ven-
ti vos de acu i da de vi su al e au di ti va.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL
(Nº3.137, DE 1997)

Dis põe so bre o exa me pre ven ti vo de 
acu i da de vi su al nos es ta be le ci men tos
pú bli cos de en si no fun da men tal.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art 1º Nos es ta be le ci men tos pú bli cos de en si no

fun da men tal é obri ga tó rio o exa me pre ven ti vo de acu -
i da de vi su al.

Pa rá gra fo úni co. O exa me pre ven ti vo de acu i da-
de vi su al será fe i to nos pri me i ros trin ta dias do ano le-
ti vo.

Art 2º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta ra a pre -
sen te lei no pra zo de no ven ta dias a con tar da data
de sua pu bli ca ção.

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

Art. 4º Re vo gam-se as dis po si ções em con tra rio.

Jus ti fi ca ção

A pro po si ção que ora apre sen to visa di mi nu ir
subs tan ci al men te a eva são es co lar, que, se gun do a
Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de (OMS) atin ge, só no
Nor des te bra si le i ro, 17% dos alu nos do en si no fun da-
men tal e 22% dos de en si no mé dio, que aban do nam
a es co la por ca u sa de pro ble mas de vi são.

Os de fe i tos de re fra ção, como a hi per me tro pia,
ocor rem co mu men te en tre cri an ças e, se gun do of tal-
mo lo gis tas, po dem ser de tec ta dos até an tes da, al fa-
be ti za ção, pela pro fes so ra, bas tan do, para tan to, ta-
par um dos olhos da cri an ça e se uti li zar da “Ta be la de 
Snel len” a uma dis tân cia de cin co me tros. Se a cri an-
ça ti ver di fi cul da des de iden ti fi car o que está es cri to,
de ve rá ser en ca mi nha do ao of tal mo lo gis ta.

O exa me de acu i da de vi su al é mu i to sim ples e
não só pode como deve ser apli ca do no iní cio do ano
le ti vo, com evi den te van ta gem para a me lho ria do
apro ve i ta men to es co lar. Por se tra tar, ain da, de uma
me di da pre ven ti va de cus to pra ti ca men te zero para a
es co la, con to com o apo io de meus pa res para sua
apro va ção.

Sala das Ses sões, 14 de maio de 1997. – De pu-
ta do Cláu dio Ca ja do, PFL/BA.

(Às Co mis sões de Assun tos So ci a is e
Edu ca ção.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2003
(Nº 1.948/99, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre pro i bi ção a in cen ti vo
fis cal.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º São pro i bi dos in cen ti vos fis ca is da União

à in dús tria ta ba gis ta.
Pa rá gra fo úni co. A pro i bi ção pre vis ta no ca put

não se apli ca aos ca sos pre vis tos na Lei nº 8.313, de
23 de de zem bro de 1991.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

PROJETO LEI DE ORIGINAL Nº 1.948, DE 1999 

Dis põe so bre pro i bi ção a in cen ti vo
fis cal.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art 1º São pro i bi dos in cen ti vos fis ca is de qual -
quer tipo, di ri gi dos às in dus tri as ta ba gis tas e de be bi-
das al coó li cas.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data da sua pu -
bli ca ção.
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Jus ti fi ca ção

O al co o lis mo é pro ble ma uni ver sal. De ma is dis so,
trans his tó ri co. Isto é, ocor reu e ocor re em to dos os pa í-
ses e em to das as ci vi li za ções. É re gra sem ex ce ção.

Di o ní sio, deus gre go “das be be de i ras”, deu lu -
gar a Baco, seu êmu lo la ti no, que lhe não fi cou atrás.
Bas ta que se lem bre das as sim cha ma das ba ca na is,
ver da de i ras or gi as, re ga das a vi nho e ou tras be bi das
al coó li cas, que, como tudo que lem bra ál co ol, tão-só
apa ren te men te fa zem bem. Tal vez à ex ce ção de pe -
que nís si mas quan ti da des de vi nho tin to, às re fe i ções,
sabe-se que o ál co ol só faz mal. A lis ta de en fer mi da-
des que traz é in fin da, a co me çar pela cir ro se e a ter -
mi nar pela lou cu ra, o de lí rio, a mor te. Qu an to ao vi -
nho, o bem que fa ria, sem pre em pe que nas quan ti da-
des, mal con tra ba lan ça o mal que traz o fato de po der
vi ci ar quem tem ten dên ci as para tal. 

É tris te ver-se num hos pi tal a tra je tó ria por
exem plo do cir ró ti co, do en ça re dun dan te men te tam-
bém cha ma da de cir ro se he pá ti ca (a ri gor, é ex clu si va
do fí ga do, que aca ba por des tru ir, ma tan do o do en te).

De re gra, o pa ci en te, após inu me rá ve is en tra-
das e sa í das dos hos pi ta is es pe ci a li za dos, nas qua is
é ex pli ci ta men te ad ver ti do de que se não pa rar de be -
ber, fa le ce, con ti nua por be ber e... mor re!, tal a vi ru-
lên cia des se ví cio.

Das con se qüên ci as so ci a is do mau há bi to da
be bi da en tão, nem se fale. Fa mí li as des tru í das, mi sé-
ria, au men to in con tro lá vel dos ín di ces de cri mi na li da-
de, en tre ou tros.

O ta ba gis mo não lhe fica atrás. Por meio dos
anos, fo ram-se des co brin do mais e mais ma le fí ci os
que traz, ten do-se sem dú vi da che ga do a pon to de
ser mais fá cil “elen car” o bem que pro por ci o na, pois
que sem ne nhum fa vor não faz bem al gum.

O ci gar ro, ri go ro sa men te, só faz mal. Li te ral-
men te, o fumo mata e es ta mos con ver sa dos. É isso. 

Já é fas ti di an te, ou tros sim, abri rem-se jor na is,
re vis tas, es cu ta rem-se no ti ci o sos e te le vi sões, em
que a cada dia mais ma les atri bu í ve is ao fumo se des -
co brem e em que mais es cân da los vêm à tona, por
par te des te co mér cio ab je to que en vol ve o ta ba co.

Em suma, ante o ex pos to, ve ri fi ca-se, à evi dên-
cia, que o di ag nós ti co já está es ta be le ci do e é de pla -
no in dis cu tí vel: é aca ci a no que a ca cha ça e o ci gar ro
fa zem mu i tís si mo mal à sa ú de fí si ca e men tal dos ci -
da dãos e são so bre mo do ofen si vos à so ci e da de e ao
bem-co mum. Até esse pon to, “cho ve- se no mo lha do”.

Ante a ine vi ta bi li da de des tas cons ta ta ções, de -
cor re que to das as me di das que se fa çam con tra es -
ses dois ver da de i ros fla ge los da hu ma ni da de são

pou cas. Todo es for ço deve ser en vi da do para aca bar
de vez com es ses dois ví ci os, por que se sabe que sua 
for ça não é de modo al gum pe que na. Não é à toa que
há AAA, cam pa nhas an ti ta ba gís ti cas, ações de res-
sar ci men to con tra mor te pelo cân cer, pela cir ro se, por 
do en ças car di o vas cu la res, en fi se mas e por aí vai. 

O ob je ti vo de nos sa pro pos ta é ali ar mo-nos aos
sol da dos des sa cru za da con tra am bos os ví ci os, em
fa vor de suas ví ti mas, de modo a que se olhe o ou tro
lado da me da lha. Uma co i sa é lu tar con tra, tão-só e
sim ples men te. Co i sa que mal ou bem tem-se fe i to no
Bra sil e alhu res com re sul ta dos mais ou me nos du vi-
do sos. Em suma, to mar me di das di re ta men te co er ci ti-
vas de de sen co ra ja men to des ses ma les.

Ou tra, que é o caso, lu tar con tra a for ti fi ca ção
das fon tes ge ra do ras de les, quer na ex pres são da
pro du ção, do co mér cio ou do con su mo. E lu tar no
sen ti do de que es sas não se for ti fi quem, por via da
pro i bi ção de seu in cen ti vo. Não qua is quer in cen ti vos,
mas o in cen ti vo por ex ce lên cia, que o di nhe i ro, mola
do mun do, im pli ca.

Ora, as duas ma ne i ras mais tra di ci o na is e mais
efi ca zes de pro mo ção de pra ti ca men te qual quer em -
pre en di men to são sub si diá-lo cre di ti ci a men te ou por
via de in cen ti vos tri bu tá ri os, exa to o que nos so pro je-
to visa a eli mi nar.

Ante isso, es ta mos con ven ci dos de seu acer to e 
por isso con ta mos com o de vi do en dos so de nos sos
ilus tres pa res nes te Con gres so Na ci o nal para sua ne -
ces sá ria apro va ção.

Sala das Ses sões, de de 1999. – De pu ta do Wil-
son San tos.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991 

Res ta be le ce prin cí pi os da Lei nº
7.505, de 2 de ju lho de 1986, ins ti tui o
Pro gra ma Na ci o nal de Apo io à Cul tu ra
(PRONAC) e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 54, DE 2003
(nº 3.421/2000, na Casa de ori gem)

Alte ra a re da ção do § 1º do art. 159
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.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
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Art. 1º Esta lei dis põe so bre a ela bo ra ção de lis -
ta de pe ri tos pela au to ri da de ju di ci al, em cada cir-
cuns cri ção ju di ciá ria, a fim de apri mo rar a re a li za ção
dos exa mes de cor po de de li to e das ou tras pe rí ci as
pre vis tas pela le gis la ção pro ces su al pe nal.

Art. 2º O § 1º do art. 159 do De cre to-Lei nº
3.689, de 3 de ou tu bro de 1941, pas sa a vi go rar com
a se guin te re da ção:

“Art. 159. ...............................................
§ 1º Não ha ven do pe ri tos ofi ci a is, ou

lis ta de pe ri tos ela bo ra da pela au to ri da de ju -
di ci al, em cada cir cuns cri ção ju di ciá ria, o
exa me será re a li za do por duas pes so as idô -
ne as, por ta do ras de di plo ma de cur so su pe-
ri or, es co lhi das, de pre fe rên cia, en tre as que 
ti ve rem ha bi li ta ção téc ni ca re la ci o na da à na -
tu re za do exa me.

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

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor cen to e vin te
dias após a data de sua pu bli ca ção.

PROJETO DE LEI Nº 3.421, DE 2000

Alte ra a re da ção do pa rá gra fo pri-
me i ro do ar ti go 159 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)

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O pa rá gra fo pri me i ro do ar ti go 159 do De-

cre to-Lei nº 3.689, de 3 ou tu bro de 1941 (Có di go de Pro -
ces so Pe nal) pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“§ 1º Não ha ven do pe ri tos ofi ci a is, o
exa me será re a li za do por pe ri to in te gran te
do qua dro de pe ri tos da res pec ti va cir cuns-
cri ção ju di ciá ria, sal vo o caso de ab so lu ta
im pos si bi li da de, quan do o exa me será re a li-
za do por duas pes so as idô ne as, por ta do ras
de cur so su pe ri or, es co lhi das, de pre fe rên-
cia, en tre as que ti ve rem ha bi li ta ção téc ni ca
re la ci o na da à na tu re za do exa me.”(NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor ao fim do pra zo de
cen to e vin te dias após a data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O § 1º do Có di go de Pro ces so Pe nal as sim se
gra fa atu al men te, se gun do o dis pos to na Lei nº 8.862, 
de 28-3-1994: “Não ha ven do pe ri tos ofi ci a is, o exa me
será re a li za do por duas pes so as idô ne as, por ta do ras
de di plo ma de cur so su pe ri or, es co lhi das, de pre fe-

rên cia, en tre as que ti ve rem ha bi li ta ção téc ni ca re la ci-
o na da à na tu re za do exa me”.

O ob je ti vo des ta pro po si tu ra, obri gan do a es co-
lha em qua dro de pe ri tos, é fa ci li tar a de sig na ção de
pe ri to pe los ju í zes, des per so na li zá-la, e me lho rar a
qua li da de dos la u dos, per mi tin do sua ela bo ra ção pe -
los mais com pe ten tes.

A va ca tio le gis, no caso, leva em con ta a ne-
ces si da de de or ga ni za ção dos qua dros de pe ri tos,
pe las au to ri da des ju di ciá ri as.

Sala das Ses sões, 2 de agos to de 2000. – José
Ro ber to Ba to chio.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO-LEI Nº 3.689, 
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941 

Có di go de Pro ces so Pe nal.

....................................................................................
Art. 159. Os exa mes de cor po de de li to e as ou -

tras pe rí ci as se rão fe i tos por dois pe ri tos ofi ci a is. (Re -
da ção dada pela Lei nº 8.862, de 28-3-1994)

§ 1º Não ha ven do pe ri tos ofi ci a is, o exa me será
re a li za do por duas pes so as idô ne as, por ta do ras de
di plo ma de cur so su pe ri or, es co lhi das, de pre fe rên-
cia, en tre as que ti ve rem ha bi li ta ção téc ni ca re la ci o-
na da à na tu re za do exa me. (Re da ção dada pela Lei
nº 8.862, de 28-3-1994)
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, jus ti ça e
Ci da da nia.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 55, DE 2003
(Nº 4.964/2001, na Casa de Ori gem)

Alte ra a Lei nº 9.311, de 24 de ou tu-
bro de 1996, que ins ti tui a Con tri bu i ção
Pro vi só ria so bre Mo vi men ta ção ou
Trans mis são de Va lo res e de Cré di tos e
Di re i tos de Na tu re za Fi nan ce i ra – CPMF.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so III do art. 8º da Lei nº 9.311, de 24 

de ou tu bro de 1996, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 8º...................................................
..............................................................
III – nos lan ça men tos em con tas cor-

ren tes de de pó si to es pe ci al men te aber tas e
ex clu si va men te uti li za das para as ope ra-
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ções a que se re fe re o § 3º des te ar ti go, das 
se guin tes en ti da des:

a) so ci e da des cor re to ras de tí tu los, va -
lo res mo bi liá ri os e câm bio;

b) so ci e da des dis tri bu i do ras de tí tu los
e va lo res mo bi liá ri os;

c) so ci e da des de in ves ti men to e fun-
dos de in ves ti men to cons ti tu í dos nos ter mos
dos arts. 49 e 50 da Lei nº 4.728, de 14 de
ju lho de 1965; 

d) so ci e da des cor re to ras de mer ca do-
ri as e ser vi ços de li qui da ção, com pen sa ção
e cus tó dia vin cu la dos às bol sas de va lo res,
de mer ca do ri as e de fu tu ros;

e) câ ma ras ou pres ta do res de ser vi ços
de com pen sa ção e de li qui da ção de que tra -
ta o pa rá gra fo úni co do art. 2º da Lei nº
10.214, de 27 de mar ço de 2001; 

f) pres ta do res de ser vi ço de re gis tro,
re ce bi men to e li qui da ção de di re i tos cre di tó-
ri os e de seus tí tu los re pre sen ta ti vos, cre-
den ci a dos pelo Ban co Cen tral;

g) ins ti tu i ções fi nan ce i ras não re fe ri das
no in ci so IV do art. 2º; 

h) co o pe ra ti vas de cré di to;
....................................................“(NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 4.964, DE 2001 

Alte ra a Lei nº 9.311, de 24 de ou tu-
bro de 1996, que ins ti tui a Con tri bu i ção
Pro vi só ria so bre Mo vi men ta ção ou
Trans mis são de Va lo res e de Cré di tos e
Di re i tos de Na tu re za Fi nan ce i ra – CPMF,
e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Arti go 1º – O ar ti go 8º da Lei nº 9.311, de 24 de

ou tu bro de 1996, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Arti go 8º ..............................................
..............................................................
I – ..........................................................
..............................................................
II – .........................................................
..............................................................
III – Nos lan ça men tos em con tas cor-

ren tes de de pó si to das so ci e da des cor re to-

ras de tí tu los, va lo res mo bi liá ri os e câm bio,
das so ci e da des dis tri bu i do ras de tí tu los e
va lo res mo bi liá ri os, das so ci e da des de in-
ves ti men to e fun dos cons ti tu í dos nos ter mos
dos ar ti gos 49 e 50 da Lei nº 4.728 de 14 de 
Ju lho de 1965, das so ci e da des cor re to ras
de mer ca do ri as; e dos ser vi ços de li qui da-
ção, com pen sa ção e cus tó dia vin cu la dos às 
bol sas de va lo res, mer ca do ri as e fu tu ros,
das câ ma ras ou pres ta do res de ser vi ços de
com pen sa ção de li qui da ção de que tra ta o
pa rá gra fo úni co do ar ti go 2º de Lei nº
10.214 de 27 de mar ço de 2001 e dos pres -
ta do res de ser vi ço de re gis tro, re ce bi men tos
e li qui da ção de di re i tos cre di tó ri os e de seus 
tí tu los re pre sen ta ti vos, cre den ci a dos pelo
Ban co Cen tral e das ins ti tu i ções fi nan ce i ras
não re fe ri das no in ci so IV do ar ti go 2º, bem
como das Co o pe ra ti vas de cré di to, des de
que os res pec ti vos va lo res se jam mo vi men-
ta dos em con tas de de pó si to es pe ci al men te
aber tas e ex clu si va men te uti li za das para as
ope ra ções a que se re fe re o § 3º des te ar ti-
go;

IV –........................................................
..............................................................
V –.........................................................
..............................................................
VI –........................................................
..............................................................

Arti go 2º – Esta lei en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A CPMF afe ta ne ga ti va men te as de ci sões de in -
ves ti men to nos mer ca dos fi nan ce i ro e de ca pi ta is, na
me di da em que: au men ta o cus to de cap ta ção de re -
cur sos fi nan ce i ros, pe las ins ti tu i ções fi nan ce i ras, pe -
las em pre sas e pelo pró prio Go ver no; ini be a ne go ci a-
ção de tí tu los pú bli cos e pri va dos en tre os agen tes de
mer ca do: de ses ti mu la as apli ca ções em ações no
mer ca do bra si le i ro com efe i tos so bre o cres ci men to
de uma fon te re le van te de fi nan ci a men to; pe na li za a
tro ca de apli ca ções em bus ca de me lho res ren ta bi li-
da des one ran do mais for te men te o pe que no in ves ti-
dor.

A CPMF é um tri bu to que in ci de em cas ca ta e de 
for ma ge né ri ca so bre a mo vi men ta ção de re cur sos
em to das as eta pas da pro du ção de bens e ser vi ços e 
de cir cu la ção fi nan ce i ra, po den do ter como base de
in ci dên cia um mes mo re cur so, in de pen den te men te
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de sua ori gem e des ti no. Des te modo, o cus to da
CPMF aca ba sen do in cor po ra do ao cus to as so ci a do
a qual quer re cur so fi nan ce i ro, ele van do os en car gos
de cap ta ção de re cur sos pe las ins ti tu i ções fi nan ce i-
ras e, por de cor rên cia, dos em prés ti mos e fi nan ci a-
men tos a em pre sas e ao pró prio se tor pú bli co.

No que se re fe re às ope ra ções com tí tu los e va -
lo res mo bi liá ri os, os efe i tos da CPMF tam bém são ne -
fas tos. As di ver sas tro cas ou ne go ci a ções com pa-
péis, tí pi cas do mer ca do fi nan ce i ro, são res trin gi das
pela in ci dên cia cu mu la ti va do tri bu to. O re sul ta do é
uma re du ção da li qui dez, que, por sua vez, li mi ta a ca -
pa ci da de de cap ta ção de re cur sos atra vés des ses tí -
tu los pe los seus emis so res – não so men te as ins ti tu i-
ções fi nan ce i ras, mas tam bém as em pre sas e o Go-
ver no – au men tan do, in di re ta men te, o cus to de cap ta-
ção. Um se gun do efe i to des ta in ci dên cia da CPMF é
im pos si bi li tar a in cor po ra ção de es tra té gi as mais mo -
der nas que, ao per mi ti rem uma ad mi nis tra ção mais
efi ci en te de ris cos, vi a bi li zam no vos ti pos de fi nan ci a-
men tos e con tri bu em para a ex pan são de mer ca dos e 
para o cres ci men to eco nô mi co, como tem ocor ri do,
mun di al men te, no caso dos fi nan ci a men tos ha bi ta ci o-
na is e do mer ca do de cré di to (atra vés das se cu ri ti za-
ções e dos de ri va ti vos de cré di to).

Cabe ain da con si de rar que, ao in ci dir na tro ca
de apli ca ções, a CPMF tor na o in ves ti dor re fém da
apli ca ção ini ci a da, res trin gin do a pos si bi li da de de
mu dan ça, mes mo quan do in sa tis fe i to com o de sem-
pe nho do ges tor dos seus re cur sos (no caso de fun -
dos) ou com a ren ta bi li da de da apli ca ção. De fato,
para in di ví du os ou em pre sas que in ves tem, o tri bu to
pode até ge rar uma si tu a ção sin gu lar, em que o va lor
no mi nal da Con tri bu i ção a ser re co lhi da su pe ra o va -
lor do ren di men to au fe ri do, oca si o nan do a re du ção do
va lor to tal apli ca do, sem que te nha ha vi do mu dan ça
de ti tu la ri da de dos re cur sos.

Con si de ran do o aci ma ex pos to, a al te ra ção do
tex to do in ci so III do ar ti go 8º da Lei nº 9.311/96 pro põe
a in clu são das câ ma ras ou pres ta do res de ser vi ços de
com pen sa ção e de li qui da ção de que tra ta o pa rá gra fo
úni co do ar ti go 2º da Lei nº 10.214/01 e dos pres ta do-
res de ser vi ço de re gis tro, re ce bi men to e li qui da ção de
di re i tos cre di tó ri os e de seus tí tu los re pre sen ta ti vos,
cre den ci a dos pelo Ban co Cen tral, en tre as en ti da des
que go zam de alí quo ta zero de CPMF nas ope ra ções
que cons ti tu em seu ob je to so ci al, re la ci o na das em ato
do Mi nis tro de Esta do da Fa zen da.

É im por tan te no tar que as re fe ri das en ti da des
não exis ti am à épo ca da pro mul ga ção da Lei nº
9.311/96, ten do sido cri a das em fun ção de exi gên ci as
re cen tes re la ci o na das, res pec ti va men te, ao pro je to

de re es tru tu ra ção do Sis te ma de Pa ga men tos Bra si-
le i ro, atu al men te em cur so, e à ex pan são do mer ca do
de cré di to, que au men tou o in te res se pela ces são e
se cu ri ti za ção de di re i tos cre di tó ri os no País. As ati vi-
da des de sen vol vi das por es tas en ti da des – re gis tro,
cus tó dia, com pen sa ção e/ou li qui da ção de obri ga-
ções - são se me lhan tes e equi pa ram-se em fi na li da-
de àque las ma ti za das, à épo ca da edi ção da Lei nº
9.311/96, por “ser vi ços de li qui da ção, com pen sa ção
e cus tó dia vin cu la dos às bol sas de va lo res, mer ca do-
ri as e fu tu ros”, e que fo ram de vi da men te con tem pla-
dos pela alí quo ta zero na re da ção da mes ma lei.
Cabe, por tan to, es ten der a apli ca ção da alí quo ta zero 
da CPMF às câ ma ras e pres ta do res de ser vi ço sur gi-
dos após 1996, sob pena de in vi a bi li zar o Sis te ma
Bra si le i ro de Pa ga men tos e as evo lu ções pre co ni za-
das pelo Ban co Cen tral do Bra sil na área de in ter me-
di a ção fi nan ce i ra.

A im plan ta ção das câ ma ras ou pres ta do res de
ser vi ços de com pen sa ção e de li qui da ção, de que tra -
ta a Lei nº 10.214/01, in se re-se no pro ces so de to tal
re for mu la ção da es tru tu ra do més ti ca re fe ren te à efe ti-
va ção e à li qui da ção fi nan ce i ra de ope ra ções en vol-
ven do ati vos e pa ga men tos, de for ma a aten der a pre -
ce i tos in ter na ci o nal men te ado ta dos, vol ta dos para o
con tro le de ris cos no Sis te ma Fi nan ce i ro. Tais en ti da-
des es ta rão sen do cons ti tu í das ao lon go do cor ren te
e de vem ser ob je to de re gu la men ta ção es pe cí fi ca
com ple men tar no âm bi to do Ban co Cen tral do Bra sil,
pro ces so que deve es tar fi na li za do até 2-1-2002,
quan do pas sam a vi go rar na ín te gra as no vas re gras
do Sis te ma de Pa ga men tos Bra si le i ro, o que tor na ur -
gen te a ade qua ção da in ci dên cia da CPMF so bre as
ope ra ções das mes mas en ti da des, an tes mes mo da
apre ci a ção da pro pos ta de pror ro ga ção da CPMF.

Já no que se re fe re aos pres ta do res de ser vi ços
de re gis tro, re ce bi men to e li qui da ção de di re i tos cre -
di tó ri os, e de seus tí tu los re pre sen ta ti vos, cabe res -
sal tar que o ade qua do tra ta men to com re la ção à
CPMF é vi tal para a ati vi da de exer ci da por es tes
agen tes, atu al men te in vi a bi li za da pela in ci dên cia do
tri bu to, mas que pode con tri bu ir sig ni fi ca ti va men te
para re du zir os cus tos de fi nan ci a men to da ati vi da de
eco nô mi ca e au men tar a trans pa rên cia e a se gu ran ça
das ope ra ções no mer ca do de cré di to.

Cabe no tar, por fim, que as de so ne ra ções de
CPMF aqui pro pos tas po dem até mes mo acar re tar
con co mi tan te for ta le ci men to das de ma is re ce i tas tri -
bu tá ri as ori un das da cir cu la ção fi nan ce i ra, atra vés do
au men to do vo lu me de ope ra ções e da cri a ção de no -
vas fon tes de ar re ca da ção, pois cor ri gem dis tor ções e 
eli mi nam en tra ves que vêm im pe din do a ex pan são de
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seg men tos do mer ca do fi nan ce i ro im por tan tes para o
cres ci men to da ati vi da de pro du ti va, seja no que se re -
fe re aos mer ca dos de ações e de cré di to, seja no to-
can te às con di ções de cap ta ção de re cur sos por em -
pre sas, ins ti tu i ções fi nan ce i ras e pelo pró prio Go ver no.

Sala das Ses sões, 1º de agos to de 2001. – Ger-
ma no Ri got to, De pu ta do Fe de ral (PMDB/RS)

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

LEI Nº 9.311, DE 24 DE OUTUBRO DE 1996

Insti tui a Con tri bu i ção Pro vi só ria
so bre Mo vi men ta ção ou Trans mis são de
Va lo res e de Cré di tos e Di re i tos de Na tu-
re za Fi nan ce i ra -CPMF, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

....................................................................................
Art. 2º O fato ge ra dor da con tri bu i ção é:
IV- o lan ça men to, e qual quer ou tra for ma de mo -

vi men ta ção ou trans mis são de va lo res e de cré di tos e
di re i tos de na tu re za fi nan ce i ra, não re la ci o na da nos
in ci sos an te ri o res, efe tu a dos pe los ban cos co mer ci a-
is, ban cos múl ti plos com car te i ra co mer ci al e ca i xas
eco nô mi cas;
....................................................................................

Art. 8º A alí quo ta fica re du zi da a zero: 
....................................................................................

III – nos lan ça men tos em con tas cor ren tes de
de pó si to das so ci e da des cor re to ras de tí tu los, va lo res
mo bi liá ri os e câm bio, das so ci e da des dis tri bu i do ras
de tí tu los e va lo res mo bi liá ri os, das so ci e da des de in -
ves ti men to e fun dos de in ves ti men to cons ti tu í dos nos
ter mos dos arts. 49 e 50 da Lei nº 4.728, de 14 de ju -
lho de 1965, das so ci e da des cor re to ras de mer ca do ri-
as e dos ser vi ços de li qui da ção, com pen sa ção e cus -
tó dia vin cu la dos às bol sas de va lo res, de mer ca do ri-
as e de fu tu ros, e das ins ti tu i ções fi nan ce i ras não re -
fe ri das no in ci so IV do art. 2º, bem como das co o pe ra-
ti vas de cré di to, des de que os res pec ti vos va lo res se -
jam mo vi men ta dos em con tas cor ren tes de de pó si to
es pe ci al men te aber tas e ex clu si va men te uti li za das
para as ope ra ções a que se re fe re o § 3º des te ar ti go;

....................................................................................
§ 3º O dis pos to nos in ci sos III e IV des te ar ti go

res trin ge-se a ope ra ções re la ci o na das em ato do Mi -
nis tro de Esta do da Fa zen da, den tre as que cons ti tu-
am o ob je to so ci al das re fe ri das en ti da des.
....................................................................................

LEI Nº 4.728, DE 14 DE JULHO DE 1965

Dis ci pli na o mer ca do de ca pi ta is e
es ta be le ce me di das para o seu de sen vol-
vi men to.

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

Se ção IX 
So ci e da des e fun dos de in ves ti men to

Art. 49. De pen de de pré via au to ri za ção do Ban -
co Cen tral o fun ci o na men to das so ci e da des de in ves-
ti men to que te nham por ob je to:

I – a apli ca ção de ca pi tal em Car te i ra di ver si fi ca-
da de tí tu los ou va lo res mo bi liá ri os ou;

II – a ad mi nis tra ção de fun dos em con do mí nio
ou de ter ce i ros, para apli ca ção nos ter mos do in ci so
an te ri or.

§ 1º Com pe te ao Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal
fi xar as nor mas a se rem ob ser va das pe las so ci e da-
des re fe ri das nes te ar ti go, e re la ti vas a:

a) di ver si fi ca ção mí ni ma da car te i ra se gun do
em pre sas, gru pos de em pre sas as so ci a das, e es pé-
cie de ati vi da de;

b) li mi tes má xi mos de apli ca ção em tí tu los de
cré di to;

c) con di ções de re em bol so ou aqui si ção de
suas ações pe las so ci e da des de in ves ti men to, ou de
res ga te das quo tas de par ti ci pa ção do fun do em con -
do mí nio;

d) nor mas e prá ti cas na ad mi nis tra ção da car te i-
ra de tí tu los e li mi tes má xi mos de cus tos de ad mi nis-
tra ção.

 § 2º As so ci e da des de in ves ti men to te rão sem -
pre a for ma anô ni ma, e suas ações se rão no mi na ti-
vas, ou en dos sá ve is.

§ 3º Com pe te ao Ban co Cen tral, de acor do com
as nor mas fi xa das pelo Con se lho Mo ne tá rio Na ci o-
nal, fis ca li zar as so ci e da des de in ves ti men to e os fun -
dos por elas ad mi nis tra dos.

§ 4º A al te ra ção do es ta tu to so ci al e a in ves ti du-
ra de ad mi nis tra do res das so ci e da des de in ves ti men-
tos de pen de rão de pré via apro va ção do Ban co Cen -
tral.

Art. 50. Os fun dos em con do mí ni os de tí tu los ou
va lo res mo bi liá ri os po de rão con ver ter-se em so ci e da-
des anô ni mas de ca pi tal au to ri za do, a que se re fe re a
Se ção VIII, fi can do isen tos de en car gos fis ca is os
atos re la ti vos à trans for ma ção.

§ 1º A ad mi nis tra ção da car te i ra de in ves ti men-
tos dos fun dos, a que se re fe re este ar ti go, será sem -
pre con tra ta da com com pa nhia de in ves ti men tos,
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com ob ser vân cia das nor mas ge ra is que se rão tra ça-
das pelo Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal.

§ 2º Anu al men te os ad mi nis tra do res dos fun dos
em con do mí ni os fa rão re a li zar as sem bléia ge ral dos
con dô mi nos, com a fi na li da de de to mar as con tas aos 
ad mi nis tra do res e de li be rar so bre o ba lan ço por eles
apre sen ta do.

§ 3º Será obri ga tó rio aos fun dos em con do mí nio
a au di to ria re a li za da por au di tor in de pen den te, re gis-
tra do no Ban co Cen tral.

§ 4º As co tas de Fun dos Mú tu os de Inves ti men-
tos cons ti tu í das em con do mí nio po de rão ser emi ti das
em for ma no mi na ti va, en dos sá vel (ve ta do).

§ 5º (Ve ta do).
§ 6º (Ve ta do).
§ 7º (Ve ta do).

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

LEI Nº 10.214, DE 27 DE MARCO DE 2001

Dis põe so bre a atu a ção das câ ma-
ras e dos pres ta do res de ser vi ços de
com pen sa ção e de li qui da ção, no âm bi to
do sis te ma de pa ga men tos bra si le i ro, e
dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 2º O sis te ma de pa ga men tos bra si le i ro de

que tra ta esta lei com pre en de as en ti da des, os sis te-
mas e os pro ce di men tos re la ci o na dos com a trans fe-
rên cia de fun dos e de ou tros ati vos fi nan ce i ros, ou
com o pro ces sa men to, a com pen sa ção e a li qui da ção
de pa ga men tos em qual quer de suas for mas.

Pa rá gra fo úni co. Inte gram o sis te ma de pa ga-
men tos bra si le i ro, além do ser vi ço de com pen sa ção
de che ques e ou tros pa péis, os se guin tes sis te mas,
na for ma de au to ri za ção con ce di da às res pec ti vas câ -
ma ras ou pres ta do res de ser vi ços de com pen sa ção e 
de li qui da ção, pelo Ban co Cen tral do Bra sil ou pela
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, em suas áre as de
com pe tên cia:

I – de com pen sa ção e li qui da ção de or dens ele -
trô ni cas de dé bi to e de cré di to;

II – de trans fe rên cia de fun dos e de ou tros ati vos
fi nan ce i ros;

III – de com pen sa ção e de li qui da ção de ope ra-
ções com tí tu los e va lo res mo bi liá ri os;

IV – de com pen sa ção e de li qui da ção de ope ra-
ções re a li za das em bol sas de mer ca do ri as e de fu tu-
ros; e

V – ou tros, in clu si ve en vol ven do ope ra ções com 
de ri va ti vos fi nan ce i ros, cu jas câ ma ras ou pres ta do res
des ser vi ços te nham sido au to ri za dos na for ma des te
ar ti go.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.)

As ma té ri as, por não fa ze rem par te da
pa u ta da Con vo ca ção Extra or di ná ria do
Con gres so Na ci o nal, te rão sua tra mi ta ção
ini ci a da no pró xi mo dia 1º de agos to.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 56, DE 2003
(nº 1.365/99, na Casa de ori gem)

(de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca).

Alte ra o De cre to-Lei nº 2.848, de 7
de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 293 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7

de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal, pas sa a vi go-
rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 293. ...............................................
I – selo des ti na do a con tro le tri bu tá rio,

pa pel se la do ou qual quer pa pel de emis são
le gal des ti na do à ar re ca da ção de tri bu to;

..............................................................
§ 1º Incor re na mes ma pena quem:
I – usa, guar da, pos sui ou de tém qual -

quer dos pa péis fal si fi ca dos a que se re fe re
este ar ti go;

II –  im por ta, ex por ta, ad qui re, ven de,
tro ca, cede, em pres ta, guar da, for ne ce ou
res ti tui à cir cu la ção selo fal si fi ca do des ti na-
do a con tro le tri bu tá rio;

III – im por ta, ex por ta, ad qui re, ven de,
ex põe à ven da, man tém em de pó si to, guar-
da, tro ca, cede, em pres ta, for ne ce, por ta ou,
de qual quer for ma, uti li za em pro ve i to pró prio
ou alhe io, no exer cí cio de ati vi da de co mer ci al
ou in dus tri al, pro du to ou mer ca do ria:

a) em que te nha sido apli ca do selo que
se des ti ne a con tro le tri bu tá rio, fal si fi ca do;

b) sem selo ofi ci al, nos ca sos em que
a le gis la ção tri bu tá ria de ter mi na a obri ga to-
ri e da de de sua apli ca ção.

..............................................................
§ 5º Equi pa ra-se a ati vi da de co mer ci al,

para os fins do in ci so III do § 1º, qual quer
for ma de co mér cio ir re gu lar ou clan des ti no,
in clu si ve o exer ci do em vias, pra ças ou ou-
tros lo gra dou ros pú bli cos e em re si dên ci as.”
(NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 1.365, DE 1999

Alte ra o De cre to-Lei nº 2.848, de 7
de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal;

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 293 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7

de de zem bro de 1940 - Có di go Pe nal, pas sa a vi go rar
com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 293. ...............................................
I – selo des ti na do a con tro le tri bu tá rio,

pa pel se la do ou qual quer pa pel de emis são
le gal des ti na do à ar re ca da ção de tri bu to:

..............................................................
§ 1º Incor re na mes ma pena quem: 
I – usa, guar da, pos sui ou de tém qual -

quer dos pa péis fal si fi ca dos a que se re fe re
este ar ti go;

II – im por ta, ex por ta, ad qui re, ven de,
tro ca, cede, em pres ta, guar da, for ne ce ou
res ti tui à cir cu la ção selo fal si fi ca do des ti na-
do a con tro le tri bu tá rio;

III – im por ta, ex por ta, ad qui re, ven de,
ex põe à ven da, man tém em de pó si to, guar-
da, tro ca, cede, em pres ta, for ne ce, por ta ou,
de qual quer for ma, uti li za em pro ve i to pró prio
ou alhe io, no exer cí cio da ati vi da de co mer ci al
ou in dus tri al, pro du to ou mer ca do ria:

a) em que te nha sido apli ca do selo que
se des ti ne a con tro le tri bu tá rio, fal si fi ca do:

b) sem selo ofi ci al, nos ca sos em que
a le gis la ção tri bu tá ria de ter mi na a obri ga to-
ri e da de de sua apli ca ção.

..............................................................
§ 5º Equi pa ra-se a ati vi da de co mer ci al,

para os fins do in ci so III do § 1º, qual quer for -
ma de co mér cio ir re gu lar ou clan des ti no, in clu-
si ve o exer ci do em vias, gra ças ou ou tros lo-
gra dou ros pú bli cos e em re si dên ci as.” (NR)

Art. 2º O De cre to-Lei nº 2.848, de 1940, fica
acres ci do do se guin te art. 334-A:

“Art. 334-A. Ven der, for ne cer, ain da
que gra tu i ta men te, ou en tre gar de qual quer
for ma a pes soa me nor de de zo i to anos ci-
gar ro, ci gar ri lha, cha ru to ou qua is quer ou tro
pro du to fu mí ge ro de pro ce dên cia es tran ge i-
ra in tro du zi do clan des ti na men te no País, ou
im por ta do fra u du len ta men te:

Pena – re clu são, de um a seis anos.”
(NR)

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

Bra sí lia,

MENSAGEM Nº 685, DE 1999

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 61 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 do pro je to de lei que “Alte ra o De cre-
to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di go
Pe nal”.

Bra sí lia, 27 de maio de 1999. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so

E.M. nº 397-A/MF

Bra sí lia, 25 de maio de 1999

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

ra ção de Vos sa Exce lên cia pro pos ta de en vio de pro -
je to de lei ao Con gres so Na ci o nal, que “al te ra o De -
cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di-
go Pe nal”, para dis por so bre cri mes de fal si fi ca ção de
selo des ti na do a con tro le para fins tri bu tá ri os e de
con tra ban do ou des ca mi nho.

2. Pela pre sen te pro pos ta, pas sa a cons ti tu ir cri -
me a fal si fi ca ção de selo des ti na do a con tro le tri bu tá-
rio, ou qual quer tipo de co mer ci a li za ção de pro du to
ou mer ca do ria em que te nha sido apli ca do o re fe ri do
selo, fal si fi ca do, com o ob je ti vo de de ses ti mu lar prá ti-
cas que con du zem à eva são fis cal, es pe ci al men te no
que diz res pe i to à co mer ci a li za ção de ci gar ros com
selo de con tro le, fal si fi ca do, ou sem a apli ca ção do
selo ofi ci al pró prio e idô neo, exi gí vel de con for mi da de
com as nor mas tri bu tá ri as per ti nen tes.

3. Por ou tro lado, o pro je to acres cen ta o art.
334-A ao Có di go Pe nal, com vis tas a au men tar a
pena, se o cri me de con tra ban do ou des ca mi nho é
pra ti ca do me di an te ven da, for ne ci men to ou en tre ga a
pes soa me nor de de zo i to anos, de ci gar ro, ci gar ri lha,
cha ru to ou qual quer ou tro pro du to fu mí ge no de pro-
ce dên cia es tran ge i ra in tro du zi do clan des ti na men te
no País ou im por ta do fra u du len ta men te.

4. Ten do em vis ta a ne ces si da de de que a ma té-
ria seja pron ta men te re gu la da em lei, su gi ro a Vos sa
Exce lên cia seja so li ci ta da ur gên cia ao Con gres so Na -
ci o nal para apre ci a ção do pre sen te pro je to, nos ter -
mos do § 1º do art. 64 da Cons ti tu i ção.

Res pe i to sa men te, Pe dro Sam pa io Ma lan, Mi -
nis tro de Esta do da Fa zen da.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO-LEI Nº 2.848, 
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal

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

CAPÍTULO II 
Da Falsidade de Títulos e ou tros

Pa péis Pú bli cos

Fal si fi ca ção de pa péis pú bli cos

Art. 293. Fal si fi car, fa bri can do-os ou al te ran do-os:
I – selo pos tal, es tam pi lha, pa pel se la do ou

qual quer pa pel de emis são le gal, des ti na do à ar re ca-
da ção de im pos to ou taxa;

II – pa pel de cré di to pú bli co que não seja mo e da
de cur so le gal;

III – vale pos tal;
IV – ca u te la de pe nhor, ca der ne ta de de pó si to

de ca i xa eco nô mi ca ou de ou tro es ta be le ci men to
man ti do por en ti da de de di re i to pú bli co;

V – ta lão, re ci bo, guia, al va rá ou qual quer ou tro
do cu men to re la ti vo a ar re ca da ção de ren das pú bli cas
ou a de pó si to ou ca u ção por que o po der pú bli co seja
res pon sá vel;

VI – bi lhe te, pas se ou co nhe ci men to de em pre-
sa de trans por te ad mi nis tra da pela União, por Esta do
ou por Mu ni cí pio:

Pena – re clu são, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e mul ta.
§ 1º Incor re na mes ma pena quem usa qual quer

dos pa péis fal si fi ca dos a que se re fe re este ar ti go.
§ 2º Su pri mir, em qual quer des ses pa péis, quan do

le gí ti mos, com o fim de tor ná-los no va men te uti li zá ve is,
ca rim bo ou si nal in di ca ti vo de sua inu ti li za rão:

Pena – re clu são, de 1 (um) a 4 (qua tro) anos, e
mul ta.

§ 3º Incor re na mes ma pena quem usa, de po is
de al te ra do, qual quer dos pa péis a que se re fe re o pa -
rá gra fo an te ri or.

§ 4º Quem usa ou res ti tui à cir cu la ção, em bo ra
re ci bo de boa-fé, qual quer dos pa péis fal si fi ca dos ou
al te ra dos, a que se re fe rem este ar ti go e o seu § 2º,
de po is de co nhe cer a fal si da de ou al te ra ção, in cor re
na pena de de ten ção, de 6 (seis) me ses a 2 (dois)
anos, ou mul ta.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça
e Ci da da nia.)

PARECERES NºS 958 E 959, DE 2003

So bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 
50, de 2003 (nº 1.233/2003, na ori gem),
que al te ra a Lei nº 8.989, de 24 de fe ve re i-
ro de 1995, que “dis põe so bre a isen ção
do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za-
dos – IPI, na aqui si ção de au to mó ve is
para uti li za ção no trans por te au tô no mo
de pas sa ge i ros, bem como por pes so as
por ta do ras de de fi ciên cia fí si ca e aos
des ti na dos ao trans por te es co lar, e dá
ou tras pro vi dên ci as”.

PARECER Nº 958, DE 2003
(Da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos)

Re la tor: Se na dor Efra im Mo ra is

I – Re la tó rio

É sub me ti do à apre ci a ção des ta Co mis são o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 50, de 2003 (PL nº
1.233, na Casa de ori gem), que “al te ra a Lei nº
8.989, de 24 de fe ve re i ro de 1995, que dis põe so -
bre a isen ção do Impos to so bre Pro du tos Indus tri-
a li za dos – IPI, na aqui si ção de au to mó ve is para
pas sa ge i ros, bem como por pes so as por ta do ras
de de fi ciên cia fí si ca e aos des ti na dos ao trans por-
te es co lar, e dá ou tras pro vi dên ci as”, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O tex to sob exa me é o dos au tó gra fos cor ri gi dos
do PL nº 1.233, de 2003, en ca mi nha dos pelo Ofi cio nº 
1.430, de 14 de ju lho do cor ren te ano, do Se nhor Pre -
si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção
àque les en vi a dos an te ri or men te (Ofí cio nº 1.421, de
10 de ju lho des te ano), que con têm erro ma ni fes to.

O PLC nº 50, de 2003, com põe-se de seis ar ti-
gos.

O art. 1º dá nova re da ção à emen ta da Lei nº
8.989, de 24 de fe ve re i ro de 1995, com o pro pó si to de
atu a li zá-la.

O art. 2º in ver te o sen ti do do § 6º da Lei nº 8.989, 
de 1995, acres cen ta do pela Lei nº 10.690, de 16 de
ju nho de 2003, eli mi nan do, as sim, com re la ção às
pes so as por ta do ras de de fi ciên cia, a res tri ção à
com pra, com isen ção do Impos to so bre Pro du tos
Indus tri a li za dos (IPI), de au to mó ve is com ci lin dra da
su pe ri or a dois mil cen tí me tros cú bi cos e mo vi dos ex -
clu si va men te a ga so li na ou ou tro com bus tí vel de ori -
gem não re no vá vel.
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O art. 3º con ce de isen ção do Impos to de Impor-
ta ção (II) e do IPI in ci den tes so bre apa re lhos au di ti-
vos e ca de i ras de ro das, com dis po si ti vo de pro pul são
elé tri co, ele trô ni co ou ma nu al.

O art. 4º con va li da, até o tér mi no do pra zo ne las
fi xa do, as au to ri za ções para aqui si ção de ve í cu los
com isen ção de tri bu tos, con ce di das an tes da vi gên-
cia da Lei nº 10.690, de 2003. 

O art. 5º con tém cláu su la de vi gên cia da lei na
data de sua pu bli ca ção.

O art. 6º der ro ga a re da ção dada pela Lei nº
10.690, de 2003, ao § 6º do art. 1º da Lei nº 8.989, de
1995.

Na jus ti fi ca ção, re fe ren te ape nas ao art. 2º (ori -
gi na ri a men te, art. 1º), uma vez que os arts. 1º, 3º, 4º e
6º são re sul tan tes de emen das, é dito que a Me di da
Pro vi só ria nº 94, edi ta da em 2002, foi emen da da ao
tra mi tar no Se na do Fe de ral, para acres cen tar os au -
tis tas e as pes so as por ta do ras de de fi ciên cia men tal
ao rol de be ne fi ciá ri os da isen ção do IPI. 

Con tu do, o Se na do Fe de ral te ria res trin gi do o
di re i to des sas pes so as à isen ção do IPI, ao li mi tá-la a
au to mó ve is mo vi dos a com bus tí vel de ori gem re no vá-
vel (ál co ol) ou sis te ma re ver sí vel de com bus tão.

Man ti da pela Câ ma ra dos De pu ta dos, a emen -
da res tri ti va da isen ção trans for mou-se em dis po si ti vo
de lei (§ 6º do art. 1º da Lei nº 8.989, de 1995, acres ci-
do pela Lei nº 10.690, de 2003), que pre ci sa ser mo di-
fi ca do, vis to o li mi ta dís si mo nú me ro de mo de los mo vi-
dos a ál co ol ou com sis te ma re ver sí vel de com bus tão.

Não fo ram apre sen ta das emen das ao pro je to.

II – Análise

Não há re pa ros a fa zer quan to à cons ti tu ci o na li-
da de do PLC nº50, de  2003. 

É le gíti ma a ini ci a ti va do pro ces so le gis la ti vo por 
mem bros da Câ ma ra dos De pu ta dos (art. 61, ca put,
da Cons ti tu i ção), pois a ini ci a ti va pri mi ti va do Pre si-
den te da Re pú bli ca em ma té ria tri bu tá ria cir cuns cre-
ve-se à de in te res se dos Ter ri tó ri os (art. 61, § 1º, II, b
da Lei Ma i or), o que não é o caso. Tam bém não há
óbi ces cons ti tu ci o na is quan to à atri bu i ção do Con-
gres so Na ci o nal para dis por so bre ma té ria de com pe-
tên cia da União, re la ti va ao sis te ma tri bu tá rio (art. 48,
I, da Cons ti tu i ção), no âm bi to do Impos to de Impor ta-
ção e do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos
(art.153, in ci sos I e III, da Cons ti tu i ção). Há ob ser vân-
cia da exi gên cia de lei es pe cí fi ca para re gu lar a isen -
ção (art. 150, § 60, da Lei Ma i or).

 O mé ri to da pro po si ção pa re ce-nos evi den te.
Com as mo di fi ca ções in tro du zi das pela Lei nº 10.690, 

de 2003, no art. 1º da Lei nº 8.989, de 1995, ob je ti-
vou-se am pli ar a isen ção do IPI, es ten den do-a aos
por ta do res de de fi ciên cia vi su al, men tal se ve ra ou
pro fun da e aos au tis tas.

 No en tan to, a pre ten di da am pli a ção fi cou bas -
tan te pre ju di ca da pela su je i ção dos por ta do res de de -
fi ciên cia e dos au tis tas à re gra ge ral que li mi ta a isen -
ção do IPI à aqui si ção de au to mó ve is mo vi dos a com -
bus tí vel de ori gem re no vá vel ou sis te ma re ver sí vel de
com bus tão.

Para in cen ti var a pro du ção de ve í cu los com as
men ci o na das ca rac te rís ti cas, aban do nou-se o tra ta-
men to di fe ren ci a do con ce di do aos po da do res de de fi-
ciên cia fí si ca, pelo § 2º do art. 1º da Lei nº 10.182, de
12 de fe ve re i ro de 2001 (“É man ti da a isen ção fis cal
aos por ta do res de de fi ciên cia fí si ca na for ma do art.
1º, in ci so IV, da Lei nº 8.989, de 1995, para aqui si ção
de ve í cu los mo vi dos a qual quer com bus tí vel.”), sem
le var-se em con ta que não há dis po ni bi li da de, no mo -
men to, de au to mó ve is de fa bri ca ção na ci o nal equi pa-
dos com câm bio au to má ti co e mo vi dos a ál co ol ou
sis te ma re ver sí vel de com bus tão.

 Não po de mos, por tan to, de i xar de dar nos so
as sen ti men to à pro pos ta de res ta be le cer em sua ple -
ni tu de a isen ção do IPI re la ti va aos au to mó ve is ad qui-
ri dos por pes so as por ta do ras de de fi ciên cia.

Tam bém nos pa re ce acer ta da a pro pos ta de
con ce der isen ção do Impos to de Impor ta ção e do IPI
in ci den tes so bre apa re lhos au di ti vos e ca de i ras de ro -
das, com dis po si ti vo de pro pul são elé tri co, ele trô ni co
ou ma nu al.

III – Voto

Em face do ex pos to, so mos pela apro va ção do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 50, de 2003, com as se -
guin tes Emen das:

 EMENDA SUPRESSIVA NR. Nº 1–CAE 

Su pri ma-se do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 50,
de 2003, o ar ti go aba i xo trans cri to:

“Art. 4º As au to ri za ções para aqui si ção
de ve í cu los com isen ção de tri bu tos, con ce-
di das an te ri or men te à vi gên cia da Lei nº
10.690, de 16 de ju nho de 2003 são con va li-
da das até o tér mi no do pra zo para sua uti li-
za ção, pre vis to nas re fe ri das au to ri za ções.”

EMENDA SUPRESSIVA NR. Nº 2-CAE 

Su pri ma-se do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 50,
de 2003, o ar ti go aba i xo trans cri to:
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 “Art. 3º Fi cam isen tos do Impos to so-
bre Pro du tos Indus tri a li za dos – IPI e Impos-
to de Impor ta ção:

I – os apa re lhos au di ti vos;II – as ca de i-
ras de ro das com dis po si ti vo de pro pul são
elé tri co ou ele trô ni co ou ma nu al.”

Sala da Co mis são, 22 de ju lho de 2003. – Ra-
mez Te bet, Pre si den te – Efra im Mo ra is, Re la tor –
Alo i zio Mer ca dan te – Ana Jú lia Ca re pa – Edu ar-
do Su plicy – Anto nio Car los Va la da res – Ge ral do
Mes qui ta Jú ni or – Fer nan do Be zer ra – Mão San-
ta – Ga ri bal di Alves Fi lho – Luiz Otá vio – Ger son
Ca ma ta – Ro dolp ho Tou ri nho – Ante ro Paes de
Bar ros – Alme i da Lima – Pa trí cia Sa bo ya Go mes.

PA RE CER Nº 959, DE 2003
(Da Co mis são de Assun tos So ci a is)

Re la tor: Se na dor Efra im Mo ra is

I – Re la tó rio

Nos ter mos do art. 100, in ci so I, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, vem ao exa me da Co mis-
são de Assun tos So ci a is o Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 50, de 2003 (Pro je to de Lei nº 1.233, na Casa de
ori gem), que “al te ra a Lei nº 8.989, de 24 de fe ve re i ro
de 1995, que ‘dis põe so bre a isen ção do Impos to so -
bre Pro du tos Indus tri a li za dos – IPI, na aqui si ção de
au to mó ve is para uti li za ção no trans por te au tô no mo
de pas sa ge i ros, bem como por pes so as por ta do ras
de de fi ciên cia fí si ca e aos des ti na dos ao trans por te
es co lar, e dá ou tras pro vi dên ci as“.

O tex to sob aná li se é o dos au tó gra fos cor ri gi-
dos do Pro je to de Lei nº 1.233, de 2003, en ca mi nha-
dos pelo Ofí cio nº 1.430, de 14 de ju lho do cor ren te
ano, do Se nhor Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta-
dos, em subs ti tu i ção àque les en vi a dos an te ri or men te
(Ofí cio nº 1.421, de 10 de ju lho des te ano), que con -
têm erro ma ni fes to.

O art. 1º da pro po si ção ofe re ce nova re da ção à
emen ta da Lei nº 8.989, de 24 de fe ve re i ro de 1995.

O art. 2º dá nova re da ção ao pa rá gra fo 6º do art.
1º da Lei nº 8.989, de 1995, de for ma a ex clu ir os por-
ta do res de de fi ciên cia da cli en te la a que se apli ca a
exi gên cia cons tan te do ca put do art. 1º da re fe ri da lei.

O art. 3º da pro po si ção isen ta do Impos to so bre
Pro du tos Indus tri a li za dos – IPI e do Impos to de
Impor ta ção os apa re lhos au di ti vos e as ca de i ras de
ro das com dis po si ti vo de pro pul são elé tri co ou ele trô-
ni co ou ma nu al.

O art. 4º con va li da as au to ri za ções para aqui si-
ção de ve í cu los com isen ção de tri bu tos, con ce di das
an te ri or men te à vi gên cia da Lei nº 10.690, de 16 de
ju nho de 2003, até o tér mi no do pra zo para sua uti li za-
ção, pre vis to nas re fe ri das au to ri za ções.

O art. 5º es ta be le ce a vi gên cia da lei a par tir da
data de sua pu bli ca ção, en quan to o art. 6º der ro ga a
re da ção dada ao § 6º do art. 1º da Lei nº 8.989, de
1995, pela Lei nº 10.690, de 24 de fe ve re i ro de 1995.

Não fo ram apre sen ta das emen das ao pro je to.

II – Aná li se

Ao ofe re cer nova re da ção ao in ci so IV do art. 1º
da Lei nº 8.989, de 1995, a Lei nº 10.690, de 2003,
am pli ou os ti pos de de fi ciên cia cu jos por ta do res são
isen tos do IPI na aqui si ção de au to mó ve is de pas sa-
ge i ros. Se, an tes, ape nas os por ta do res de de fi ciên-
cia fí si ca ti nham di re i to à re fe ri da isen ção, com a nova 
lei tam bém os por ta do res de de fi ciên cia vi su al, men -
tal se ve ra ou pro fun da, além dos au tis tas, ti ve ram
aces so a tal be ne fí cio, di re ta men te ou por in ter mé dio
de seu re pre sen tan te le gal.

Ao mes mo tem po, en tre tan to, a ci ta da nor ma ju -
rí di ca im pôs a res tri ção, an tes ine xis ten te, de que a
isen ção do IPI é vá li da uni ca men te na aqui si ção de
ve í cu los mo vi dos a com bus tí vel de ori gem re no vá vel
ou sis te ma re ver sí vel de com bus tão.

A li mi ta ção im pos ta pelo le gis la dor aos por ta do-
res de de fi ciên cia teve o ob je ti vo de in cen ti var a pro -
du ção de ve í cu los com as re fe ri das ca rac te rís ti cas.
No mo men to, po rém, não há, no mer ca do, au to mó ve-
is de fa bri ca ção na ci o nal equi pa dos com câm bio au -
to má ti co – im pres cin dí vel para os por ta do res de de fi-
ciên cia – e mo vi do a ál co ol ou sis te ma re ver sí vel de
com bus tão.

Assim, é opor tu na a mo di fi ca ção pre ten di da
pela pro po si ção em aná li se.

Jul ga mos, ain da, que o art. 6º do pro je to em
exa me deve ser su pri mi do, por ser des ne ces sá rio e,
além dis so, con ter im pro pri e da de. Ora, se o art. 2º da
pro po si ção dá nova re da ção ao § 6º da Lei nº 8.989,
de 1995, dis po si ti vo adi ci o na do a essa nor ma pela
Lei nº 10.690, de 2003, en tão o tex to an te ri or do re fe-
ri do § 6º fica au to ma ti ca men te re vo ga do. Por essa ra -
zão, é des ne ces sá ria a exis tên cia do art. 6º do pro je to
em aná li se, que der ro ga a re da ção dada pela ci ta da
Lei nº 10.690, de 2003.

Ade ma is, der ro ga ção é re vo ga ção par ci al, e o
tex to do § 6º ofe re ci do pela Lei nº 10.690, de 2003 é
in te i ra men te re vo ga do pela nova re da ção dada pela
pro po si ção em aná li se.
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Por fim, aca ta mos o pa re cer ofe re ci do pela Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos ao pro je to sob aná -
li se, que aco lheu emen das su pres si vas dos arts. 3º e
4º da pro po si ção.

III – Voto

Em de cor rên cia do ex pos to, opi na mos pela
apro va ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 50, de
2003 (Pro je to de Lei nº 1.233, na Casa de ori gem),
com a se guin te:

EMENDA Nº 3–CAS

Su pri ma-se o art. 6º do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 50 (Pro je to de Lei nº
1.233, na Casa de ori gem).

Sala das Co mis sões, 23 de ju lho de 2003.  – Lú-
cia Vâ nia, Pre si den te Efra im Mo ra is, Re la tor – Ana
Jú lia Ca re pa – Del cí dio Ama ral – Eu rí pe des Ca-
mar go – Fá ti ma Cle i de – Anto nio Car los Va la da res
– Ael ton Fre i tas – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or – Ju-
vên cio da Fon se ca – José Ma ra nhão – Ger son Ca -
ma ta – Jo nas Pi nhe i ro – Re nil do San ta na – Edu ar-
do Aze re do – Le o nel Pa van – Ante ro Paes de Bar -
ros – Re gi nal do Du ar te – Au gus to Bo te lho – Pa trí-
cia Sa bo ya Go mes.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
 PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

§ 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:
....................................................................................

II – dis po nham so bre:
....................................................................................

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;
....................................................................................

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:
....................................................................................

(*)Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 3, de 17-3-93:

“§ 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 mi 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.”
....................................................................................

Art. 153. Com pe te á União ins ti tu ir im pos tos so -
bre:

I – im por ta ção de pro du tos es tran ge i ros;
....................................................................................

III – ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za;
....................................................................................

LEI Nº 8.989, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995

Dis põe so bre isen ção do Impos to
so bre Pro du tos Indus tri a li za dos (IPI) na
aqui si ção de au to mó ve is para uti li za ção
no trans por te au tô no mo de pas sa ge i ros,
bem como por pes so as por ta do ras de de -
fi ciên cia fí si ca e aos des ti na dos ao trans -
por te es co lar, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Art. 1º Fi cam isen tos do Impos to So bre Pro du-
tos Indus tri a li za dos – IPI os au to mó ve is de pas sa ge i-
ros de fa bri ca ção na ci o nal, equi pa dos com mo tor de
ci lin dra da não su pe ri or a dois mil cen tí me tros cú bi-
cos, de no mí ni mo qua tro por tas in clu si ve a de aces so
ao ba ga ge i ro, mo vi dos a com bus tí ve is de ori gem re -
no vá vel ou sis te ma re ver sí vel de com bus tão, quan do
ad qui ri dos por: (Re da ção dada pela Lei nº 10.690, de
16-6-2003)

I – mo to ris tas pro fis si o na is que exer çam, com -
pro va da men te, em ve í cu lo de sua pro pri e da de ati vi-
da de de con du tor au tô no mo de pas sa ge i ros, na con -
di ção de ti tu lar de au to ri za ção, per mis são ou con ces-
são do Po der Pú bli co e que des ti nam o au to mó vel à
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uti li za ção na ca te go ria de alu guel (táxi); (Re da ção
dada pela Lei nº 9.317. de 5-12-1996)

II – mo to ris tas pro fis si o na is au tô no mos ti tu la res
de au to ri za ção, per mis são ou con ces são para ex plo-
ra ção do ser vi ço de trans por te in di vi du al de pas sa ge-
i ros (táxi), im pe di dos de con ti nu ar exer cen do essa ati-
vi da de em vir tu de de des tru i ção com ple ta, fur to ou
rou bo do ve í cu lo, des de que des ti nem o ve í cu lo ad -
qui ri do à uti li za ção na ca te go ria de alu guel (táxi);

III – co o pe ra ti vas de tra ba lho que se jam per mis-
si o ná ri as ou con ces si o ná ri as de trans por te pú bli co de
pas sa ge i ros, na ca te go ria de alu guel (táxi), des de
que tais ve í cu los se des ti nem à uti li za ção nes sa ati vi-
da de;

IV – pes so as por ta do ras de de fi ciên cia fí si ca, vi -
su al, men tal se ve ra ou pro fun da, ou au tis tas, di re ta-
men te ou por in ter mé dio de seu re pre sen tan te le gal;
(Re da ção dada pela Lei nº 10.690. de 16-6-2003)

V – (Inclu í do pela Lei nº 10.690, de 16-6-2003 e
ve ta do)

§ 1º Para a con ces são do be ne fí cio pre vis to no art. 
1º é con si de ra da tam bém pes soa por ta do ra de de fi-
ciên cia fí si ca aque la que apre sen ta al te ra ção com ple ta
ou par ci al de um ou mais seg men tos do cor po hu ma no,
acar re tan do o com pro me ti men to da fun ção fí si ca, apre -
sen tan do-se sob a for ma de pa ra ple gia, pa ra pa re sia,
mo no ple gia, mo no pa re sia, te tra ple gia, te tra pa re sia, tri -
ple gia, tri pa re sia, he mi ple gia, he mi pa re sia, am pu ta ção
ou au sên cia de mem bro, pa ra li sia ce re bral, mem bros
com de for mi da de con gê ni ta ou ad qui ri da, ex ce to as de -
for mi da des es té ti cas e as que não pro du zam di fi cul da-
des para o de sem pe nho de fun ções. (Inclu í do pela Lei
nº 10.690, de 16-6-2003)

§ 2º Para a con ces são do be ne fí cio pre vis to no
art. 1º é con si de ra da pes soa por ta do ra de de fi ciên cia
vi su al aque la que apre sen ta acu i da de vi su al igual ou
me nor que 20/200 (ta be la de Snel len) no me lhor olho,
após a me lhor cor re ção, ou cam po vi su al in fe ri or a
20º, ou ocor rên cia si mul tâ nea de am bas as si tu a ções.
(Inclu í do pela Lei nº 10.690. de 16-6-2003)

§ 3º Na hi pó te se do in ci so IV, os au to mó ve is de
pas sa ge i ros a que se re fe re o ca put se rão ad qui ri dos
di re ta men te pe las pes so as que te nham ple na ca pa ci-
da de ju rí di ca e, no caso dos in ter di tos, pe los cu ra do-
res. (Inclu í do pela Lei nº 10.690. de 16-6-2003)

§ 4º A Se cre ta ria Espe ci al dos Di re tos Hu ma nos
da Pre si dên cia da Re pú bli ca, nos ter mos da le gis la-
ção em vi gor e o Mi nis té rio da Sa ú de de fi ni rão em ato
con jun to os con ce i tos de pes so as por ta do ras de de fi-

ciên cia men tal se ve ra ou pro fun da, ou au tis tas, e es -
ta be le ce rão as nor mas e re qui si tos para emis são dos
la u dos de ava li a ção de las. (Inclu í do nela Lei nº
10.690, de 16-6-2003)

§ 5º Os cu ra do res res pon dem so li da ri a men te
quan to ao im pos to que de i xar de ser pago, em ra zão
da isen ção de que tra ta este ar ti go. (Inclu í do pela Lei
nº 10.690, de 16-6-2003)

§ 6º A exi gên cia para aqui si ção de au to mó ve is
equi pa dos com mo tor de ci lin dra da não su pe ri or a
dois mil cen tí me tros cú bi cos e mo vi dos a com bus tí vel
de ori gem re no vá vel ou sis te ma re ver sí vel de com-
bus tão apli ca-se, in clu si ve aos por ta do res de de fi-
ciên cia de que tra ta o in ci so IV do ca put des te ar ti go.
(Inclu í do pela Lei no 10.690, de 16-6-2003) 

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

LEI Nº 10.182, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2001

Res ta u ra a vi gên cia da Lei nº 8.989,
de 24 de fe ve re i ro de 1995, que dis põe
so bre a isen ção do Impos to so bre Pro du-
tos Indus tri a li za dos (IPI) na aqui si ção de
au to mó ve is des ti na dos ao trans por te au -
tô no mo de pas sa ge i ros e ao uso de por -
ta do res de de fi ciên cia fí si ca, re duz o im -
pos to de im por ta ção para os pro du tos
que es pe ci fi ca, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Art. 1º É res ta u ra da a vi gên cia da Lei nº 8.989. de
24 de fe ve re i ro de 1995, que, com as al te ra ções de ter-
mi na das pelo art. 29 da Lei nº 9.317. de 5 de de zem bro
de 1996, pas sa a vi go rar até 31 de de zem bro de 2003. 

....................................................................................
§ 2º É man ti da a isen ção fis cal aos po da do res

de de fi ciên cia fí si ca ria for ma do art. 1º, in ci so IV. da
Lei nº 8.989. de 1995. para aqui si ção de ve í cu los mo -
vi dos a qual quer com bus tí vel.
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 94, 
DE 26 DE DEZEMBRO 2002

Re a bre o pra zo para que os Mu ni cí-
pi os que re fi nan ci a ram suas dí vi das jun -
to à União pos sam Con ver ti da pela Lei nº 
10.690. de 16-6-2003 con tra tar em prés ti-
mos ou fi nan ci a men tos e dá nova re da-
ção ao art. 2º da Lei nº 8.989, de 24 de fe -
ve re i ro de 1995. 

....................................................................................
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PARECER Nº 960, 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 215, de
2003 (nº 2.407/ 2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Antô nio Bar ba ra
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Ci a nor te,
Esta do do Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Osmar Dias

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 215,
de 2003 (nº 2.407 de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te do De cre to
de 5 de agos to de 2002, que ou tor ga con ces são à
Fun da ção Antô nio Bar ba ra 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 Ci a nor te, Esta do
do Pa ra ná. O ato foi sub me ti do à apre ci a ção do Con -
gres so Na ci o nal por meio de men sa gem pre si den ci al,
nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223,
§ 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção
e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi
con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa
téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Cum pre à Co mis são de Edu ca ção, con for me o
art. 102, IV, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
opi nar acer ca de pro po si ções que ver sem so bre co -
mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são, te le vi são, ou tor-
ga e re no va ção de con ces são, per mis são e au to ri za-
ção para ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e

ima gens, in cum bin do-lhe pro nun ci ar-se tam bém so-
bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis-
la ti va des sas pro po si ções. Ain da, de acor do com a
de ci são do Ple ná rio des ta Casa, cabe a esta Co mis-
são de ci são ter mi na ti va so bre a ma té ria.

De vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca na is de ra -
di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex plo ra ção
da União, Esta dos e Mu ni cí pi os, uni ver si da des e
fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da de
edu ca ti va, de acor do com o art. 14 do De cre to-Lei
nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple-
men tou e mo di fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to
de 1962, que ins ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, dis põe no seu art.
16, § 10, que as ou tor gas a es ta dos e mu ni cí pi os se -
rão de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre -
si den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, res pec ti va men te, e se rão for ma li za-
das por meio de con vê nio. O RSR es ta be le ce ain da,
no seu art. 13, §§ 1º e 2º, que a ou tor ga para ex plo ra-
ção des se ser vi ço não de pen de de edi tal.

Não se apli cam à ra di o di fu são edu ca ti va as exi -
gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de
1992, que dis põe so bre for ma li da des e cri té ri os para
a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no va ção de
con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra e de sons e ima gens.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do
Con gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to
le gis la ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre -
ce i tua o art. 213, II, do Re gi men to Inter no do Se na-
do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Sob o as pec to de téc ni ca le-
gis la ti va, para ade quar o pro je to a Lei Com ple men tar
nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998, onde se lê:
“BÁRBARA”, leia-se BARBARA.
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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 215, de 2003, não evi den ci ou
vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do re pa ros
quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de
e téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela apro va ção do ato
que ou tor ga con ces são à Fun da ção Antô nio Bar ba ra
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
na ci da de de Ci a nor te, Esta do do Pa ra ná, com fins ex clu-

si va men te edu ca ti vos, na for ma do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala das Co mis sões, 26 de ju nho de 2003. –
He lio Cos ta, Vice-Pre si den te, no exer cí cio da Pre si-
dên cia – Ide li Sal vat ti – João Ca pi be ri be – Du ci o-
mar Cos ta – Ael ton Fre i tas – Íris de Ara ú jo – Val -
dir Ra upp – José Jor ge – Le o mar Qu in ta ni lha –
Re nil do San ta na – Re gi nal do Du ar te – Osmar
Dias – Alme i da Lima –  Ju vên cio da Fon se ca –
Luiz Otá vio – Jo nas Pi nhe i ro – Mar co Ma ci el –
Edu ar do Aze re do.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

....................................................................................
Art 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de te -

le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b)os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º  A ou tor ga de ca na is para a te le vi são
edu ca ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal
pre vis to do art. 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co-
mu ni ca ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108, 
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro
de 1963, e mo di fi ca do por dis po si ções
pos te ri o res.

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

....................................................................................
Art. 13. O edi tal será ela bo ra do pelo Mi nis té-

rio das Co mu ni ca ções, ob ser va dos, den tre ou tros,
os se guin tes ele men tos e re qui si tos ne ces sá ri os à
for mu la ção das pro pos tas para a exe cu ção do ser-
vi ço:(Re da cão dada pelo De cre to nº 2.108, de
24-12-1996)
....................................................................................
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§ 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 cão 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. 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 cão 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 2.106, de 24-12-1996)

....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

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

pos) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que se en -
cer rou, on tem, o pra zo para apre sen ta ção de emen -
das ao Pro je to de Re so lu ção nº 30, de 2003, de ini ci a-
ti va da Mesa do Se na do Fe de ral, que al te ra o Re gi-
men to Inter no do Se na do Fe de ral (dis po si ti vos re fe-
ren tes ao uso da pa la vra).

Ao pro je to não fo ram ofe re ci das emen das.
A ma té ria vai à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-

ça e Ci da da nia.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam pos)

– A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pa re ce res
nºs 958 e 959, de 2003, das Co mis sões de Assun tos
Eco nô mi cos, e de Assun tos So ci a is, li dos an te ri or men te,
con clu em fa vo ra vel men te ao Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 50, de 2003 (nº 1.233/2003, na ori gem), que al te ra a
Lei nº 8.989, de 24 de fe ve re i ro de 1995, que “dis põe so -
bre a isen ção do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za-
dos – IPI, na aqui si ção de au to mó ve is para uti li za ção no
trans por te au tô no mo de pas sa ge i ros, bem como por
pes so as por ta do ras de de fi ciên cia fí si ca e aos des ti na-
dos ao trans por te es co lar, e dá ou tras pro vi dên ci as” e dá
ou tras pro vi dên ci as.

A ma té ria fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co
dias úte is a fim de re ce ber emen das, nos ter mos do
art. 235, II, d, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – 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 o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 215, de
2003, cujo pa re cer foi lido an te ri or men te, seja apre ci-
a do pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce-
beu a Men sa gem nº 91, de 2003-CN (nº 345/2003, na
ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal, nos
ter mos do §5º do art. 67 da Lei nº 10.524, de 25 de ju -
lho de 2002, o Re la tó rio de Ava li a ção de Re ce i tas e
Des pe sas, re fe ren te ao ter ce i ro bi mes tre de 2003.

A men sa gem lida, jun ta da ao pro ces sa do da
Men sa gem nº 23, de 2003-CN, vai à Co mis são Mis ta
de Pla nos, Orça men tos Pùbli cos e Fis ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que se es -
go tou on tem o pra zo pre vis to no art. 91, § 3º, do Re gi-
men to Inter no, sem que te nha sido in ter pos to re cur so
no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná rio, das se guin-
tes ma té ri as:

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 601, de 2002 
(nº 1.413/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga con ces são à Fun da ção
Edu ca ti va e Cul tu ral de Gu a ra pa ri para exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de
Gu a ra pa ri, Esta do do Espí ri to San to;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 615, de 2002 
(nº 1.809/2002, 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 Artís ti co, Cul tu ral e So ci al – Ci da de a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ge ne ral Sal ga do, Esta do de São Pa u lo;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 622, de 2002 
(nº 1.726/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria,
Cul tu ral e Be ne fi cen te “Ba cia do Rio Pa ra guai” a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Ni o a que, Esta do de Mato Gros so do Sul;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 630, de 2002 
(nº 1.710/2002, 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 São
Ro que 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 Fa xi nal do So tur no,
Esta do do Rio Gran de do Sul;
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 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 638, de 2002 
(nº 885/2001, 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 Rá -
dio Edu ca ti va Alvo ra da 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 Nova Alvo ra da do
Sul, Esta do de Mato Gros so do Sul;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 657, de 2002 
(nº 1.760/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção das Mães
Iga ra pe gran den ses a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Iga ra pé Gran de, Esta do
do Ma ra nhão;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 671, de 2002 
(nº 1.735/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za o Go ver no do Esta do do
Acre, por in ter mé dio da Fun da ção de Cul tu ra e Co-
mu ni ca ção Eli as Man sour, a exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Ta ra u a-
cá, Esta do do Acre;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 739, de 2002 
(nº 1.986/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Pro gres sis ta
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria So no ra de Iga ra pé do
Meio 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 pé do Meio, Esta do do Ma ra nhão;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 740, de 2002 
(nº 1.987/2002, 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
Favo de Mel – Ascom fav a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Fá ti ma do Sul, Esta -
do de Mato Gros so do Sul;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 761, de 2002 
(nº 1.878/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga con ces são à Rá dio e Te le vi-
são Li ber tas Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Uber lân dia,
Esta do de Mi nas Ge ra is;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 18, de 2003
(nº 2.203/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio FM S. L.
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 Ivi nhe ma, Esta do
de Mato Gros so do Sul;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 21, de 2003
(nº 1.750/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que ou tor ga per mis são ao Sis te ma Alan Kar -
dec de Ra di o di fu são Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de San ta Le o pol di na, Esta do do Espí ri to San to;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 26, de 2003
(nº 1.594/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que

apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Pro mo ci o nal
da Pa ró quia de Iti ra pi na – APPI a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Iti ra pi na, Esta -
do de São Pa u lo;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 38, de 2003
(nº 1.876/2002, 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
Bem Vi ver 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 Içá, Esta do do
Ama zo nas;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 41, de 2003
(nº 1.898/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a per mis são da Rá dio TV do
Ama zo nas 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 na-
us, Esta do do Ama zo nas;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 55, de 2003
(nº 1.943/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Be ne fi cen te e 
Cul tu ral de Ilha Com pri da a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ilha Com pri da,
Esta do de São Pa u lo;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 64, de 2003
(nº 1.982/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Fun da ção Anto ni no Sil ve-
i ra Reis 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 re si na, Esta do do Pi a uí;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 68, de 2003
(nº 1.990/2002, 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 de Alto Rio Doce 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 Rio
Doce, Esta do de Mi nas Ge ra is;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 72, de 2003
(nº 2.006/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga per mis são ao Sis te ma Maia
de Co mu ni ca ção Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Ita pa gi-
pe, Esta do de Mi nas Ge ra is;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 74, de 2003
(nº 2.018/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da TV Pam pa
Zona Sul Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens na ci da de de Pe lo tas, Esta do do
Rio Gran de do Sul;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 77, de 2003
(nº 2.026/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Cul tu ral Co -
mu ni tá ria Ami gos de Se ve ri a no de Alme i da
(ACCASA) a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
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ni tá ria na ci da de de Se ve ri a no de Alme i da, Esta do do
Rio Gran de do Sul; 

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 81, de 2003
(nº 2.037/2002, 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 Mon te Ale gre – Um Bem da Co mu ni da de 88,1
Mhz a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Mon te Ale gre, Esta do do Rio Gran de do
Nor te;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 85, de 2003
(nº 2.042/2002, 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 Assu/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
Assu, Esta do do Rio Gran de do Nor te;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 89, de 2003
(nº 2.074/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Mi nis tro Sér -
gio Mot ta de Co mu ni ca ção, Cul tu ra e Ação 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 Ga ru va, Esta do de San ta Ca ta ri na;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 97, de 2003
(nº 2.054/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Cul tu ral e Fol cló ri ca de Mar ce lân dia a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Mar ce-
lân dia, Esta do de Mato Gros so;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 98, de 2003
(nº 2.055/2002, 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
Entre fo lhen se de Ra di o di fu são a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Entre Fo lhas,
Esta do de Mi nas Ge ra is;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 100, de 2003 
(nº 2.064/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção da Rá dio Co -
mu ni tá ria de Ira ce ma – RR a exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ira ce ma, Esta do
de Ro ra i ma;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 104, de 2003 
(nº 2.087/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga con ces são à Rá dio Nor des-
te Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de Pi cos, Esta do do Pi a uí;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 110, de
2003 (nº 2.114/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu-
ni tá ria de Ra di o di fu são e 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 a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-

tá ria na ci da de de San ta na de Ca ta gua ses, Esta do de 
Mi nas Ge ra is;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 123, de 2003 
(nº 2.128/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Ca tó li ca de Ra di o di fu são Be la vis ten 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 Bela Vis ta, Esta do de Mi nas Ge ra is;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 132, de 2003 
(nº 2.149/2002, 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
Novo Ama nhe cer – ACNA a exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Bro tas de Ma ca ú-
bas, Esta do da Ba hia;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 136, de 2003 
(nº 2.155/2002, 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 de Pas so Fun do 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 Pal me i ra das Mis sões, Esta do do Rio Gran de
do Sul;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 140, de 2003 
(nº 1.414/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Ge ral dos Tra-
ba lha do res de Co cal zi nho de Go iás – Age ta 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 Co cal zi nho de Go iás, Esta do de Go iás;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 141, de 2003 
(nº 2.204/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za o Cen tro Co mu ni tá rio San ta
Ma ria de Gu a xen du ba a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ica tu, Esta do do Ma -
ra nhão;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 142, de 2003 
(nº 1.939/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria
de De sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co de Ma xi mi li a-
no de Alme i da a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Ma xi mi li a no de Alme i da, Esta -
do do Rio Gran de do Sul;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 144, de 2003 
(nº 1.960/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Ka ra ba bá de
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 Ca ra u a ri, Esta do do Ama zo nas;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 148, de 2003 
(nº 2.135/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção de Co mu ni ca-
ção Co mu ni tá ria Sen ti ne la Pan pe a 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 São
Fran cis co de Assis, Esta do do Rio Gran de do Sul;
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 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 150, de
2003 (nº 2.205/2002, 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 Lí dia Alme i da a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Mata Roma, Esta do
do Ma ra nhão;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 152, de 2003 
(nº 2.213/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria do Bar re i ro Mun di al FM (SRCB Mun di al
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 Ala go i nhas, Esta do da Ba hia;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 157, de 2003 
(nº 1.972/2002, 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 Mí dia Co -
mu ni tá ria Ci da de das Bri sas a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Vo tu po ran ga,
Esta do de São Pa u lo;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 158, de 2003 
(nº 1.893/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção dos Ami gos
do Me mo ri al do Con se lhe i ro Pe dro Ba tis 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
San ta Brí gi da, Esta do da Ba hia;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 159, de 2003 
(nº 1.926/2002, 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
Nova Ação de Cas ti lho a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cas ti lho, Esta do de
São Pa u lo;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 170, de 2003 
(nº 2.178/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Cul tu ral de To can tins a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de To can tins, Esta do de
Mi nas Ge ra is;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 171, de 2003 
(nº 2.179/2002, 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
Alpi no po len se de Ra di o di fu são a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Alpi nó po lis,
Esta do de Mi nas Ge ra is;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 243, de 2003 
(nº 2.032/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga con ces são à Sis te ma La ge-
a do de Co mu ni ca ção Ltda. para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de Go iâ-
nia, Esta do de Go iás;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 248, de 2003 
(nº 1.819/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga con ces são à Rá dio CV AM
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 Gama, Dis tri to Fe de ral;

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 254, de 2003 
(nº 2.416/2002, 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 Pa -
dre João Stic ker 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 Ju -
cás, Esta do do Ce a rá; e

 – Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 257, de 2003 
(nº 2.400/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio Pa ra í so
de Ca mo cim 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
Ara ca ti, 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 de vi da co mun ca ção à Câ ma ra dos
De pu ta dos.

São os se guin tes os tex tos fi na is que vão a pro -
mul ga ção.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 615, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção de De sen vol vi men to Artís ti co,
Cul tu ral e So ci al – Ci da de a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co muni tá ria na
ci da de de Ge ne ral Sal ga 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 522, de 29 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral e
So ci al – Ci da de, a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na ci da de de Ge ne ral Sal ga 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, 26 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te; Ael ton Fre i tas, Re la tor.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 622, 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 Be ne fi cen te
“Ba cia do Rio Pa ra guai” a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ni o a que, 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 102, 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, Cul tu ral e Be ne fi cen te
“Ba cia do Rio Pa ra guai”, a exe cu tar, pelo pra zo de
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Ni o a que, 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, 26 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te; Ju vên cio da Fon se ca,
Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 638, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Co mu ni tá ria Rá dio Edu ca ti va Alvo ra da
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 Nova Alvo ra da do
Sul, 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 329, de 5 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio Edu ca ti va Alvo ra da
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 Nova Alvo ra da do Sul, 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, 24 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te; Ju vên cio da Fon se ca,
Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 657, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção das Mães Iga ra pe gran den ses a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de Iga ra pé Gran de, 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 396, de 27 de ju lho de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção das Mães Iga ra pe gran den ses a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Iga -
ra pé Gran de, 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, 26 de ju nho de 2003 – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor Edi son Lo-
bão, Re la tor Ad Hoc.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 739, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Pro gres sis ta de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria So no ra de Iga ra pé do Meio 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 pé do Meio, 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 720, de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Pro gres sis ta de Ra di o di fu são Co mu ni-
tá ria So no ra de Iga ra pé do Meio, a exe cu tar, pelo pra -
zo de dez anos, sem di re i to de ex clu 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 pé do
Meio, 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, 26 de ju nho de 2003 – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor Edi son Lo -
bão, Re la tor Ad Hoc.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 740, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Co mu ni tá ria Favo de Mel –
ASCOMFAV a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Fá ti ma
do Sul, 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 725, de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Favo de Mel – ASCOMFAV, a
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de
de Fá ti ma do Sul, 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, 26 de ju nho de 2003 – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te; Ju vên cio da Fon se ca,
Re la tor.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 26, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
Ciação Promocional da Paróquia de
Itirapina – APPI – a exe cu tar ser vi ço de ra-
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Iti ra pi-
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 415, de 7 de agos to de 2001, que au to ri za a
ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DA PARÓQUIA DE
ITIRAPINA – APPI, a exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Iti ra pi 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, 26 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te. – Re la tor, (ad hoc) Val-
dir Ra upp.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 38, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Bem Vi ver 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 Içá, Esta do
do Ama zo nas.

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 458, de 22 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Bem Vi ver, a exe cu tar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu sao co mu ni tá ria, na ci da de de San to
Antô nio  do Içá, Esta do do Ama zo nas.

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

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias – Arthur Vir gí lio,  Re la tor .

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 41, DE 2003

Apro va o ato que re no va a per mis-
são da Rá dio TV do Ama zo nas 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 na us, Esta do do Ama zo nas.

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 720, de 4 de de zem bro de 2000, que re no va

por dez anos, a par tir de 7 de fe ve re i ro de 1994, a per -
mis são da Rá dio TV do Ama zo nas Ltda., ou tor ga da
ori gi nal men te Rá dio TV do Ama zo nas S/A, 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 na us, Esta do do Ama zo nas.

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

Sala da Co mis são,  26 de ju nho de 2003. – Se -
na dor Osmar Dias – Arthur Vir gí lio, Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 55, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral de Ilha
Com pri da a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ilha Com -
pri da, Esta do de São Pa u lo.

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

ta ria nº 681, de 14 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral de Ilha Com pri da
a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
ci da de de Ilha Com pri da, Esta do de São Pa u lo.

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

Sala da Co mis são 26 de ju lho de 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te – Iris de Ara ú jo, Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 64, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Fun da-
ção Anto ni no Sil ve i ra Reis 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 re si na, Esta do do Pi a uí.

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

ta ria nº 666, de 14 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Fun da ção Anto ni no Sil ve i ra Reis a exe cu tar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Te re si-
na, Esta do do Pi a uí.

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

Sala da Co mis são 26 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Re nil do San ta na, Re -
la tor ad hoc.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 68, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a
ASSOCIAÇÃO Co mu ni tá ria de Co mu ni ca-
ção de Alto Rio Doce 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 Rio Doce, 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 756, de 6 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 de Alto Rio
Doce a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu 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 Rio Doce, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 77,  DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a 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), a  exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Se ve ri a no de Alme i da, 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 313, de 25 de maio de 2001, que au to ri za a
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), a exe cu tar, pelo pra zo de
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Se ve ri a no de
Alme i da, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te. – Ger son Ca ma ta, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 81 DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a
Associação Rádio Comunitária Monte
Alegre – um bem da Comunidade 88,1
MHZ a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Mon te Ale gre,
Esta do do Rio Gran de do Nor te.

O Congresso Nacional de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 557, de 13 de se tem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Mon te Ale gre – Um
Bem da Co mu ni da de 88,1 Mhz, a exe cu tar, pelo pra -
zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Mon te Ale -
gre, 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, 26 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te. – José Jor ge, Re la tor,
ad hoc.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 85, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Co mu ni tá ria de Comu- Ni ca ção e Cul -
tu ra de ASSU/RN a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de Assu,
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 595, de 24 de ou tu 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
de Assu/RN, a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria, na ci da de Assu, 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, 26 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – José Jor ge, Re la tor,
ad hoc.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 89, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Mi nis tro Sér gio Mot ta de Co mu ni ca ção,
Cul tu ra e ação 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 Ga ru va, 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 77, de 29 de Ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Mi nis tro Sér gio Mot ta de Co mu ni ca ção,
Cul tu ra e Ação Co mu ni tá ria, a exe cu tar, pelo pra zo de 
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
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di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Ga ru va, Esta do
de San ta Ca ta ri na.

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

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Le o nel Pa van, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 97, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Fol cló ri ca de
Mar ce lân dia, a  exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Mar ce-
lân dia, Esta do de Mato Gros so.

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

ta ria nº 636, de 5 de ou tu bro de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Fol cló ri ca de Mar -
ce lân dia, a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria, na ci da de de Mar ce lân dia, Esta do de Mato
Gros so.

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

Sala da Co mis são, 26 de maio de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Re gi nal do Du ar te,
Re la tor, ad hoc.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 98, DE 2003

Apro va  ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Co mu ni tá ria Entre fo lhen se de Ra di o-
di fu são, a  exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Entre Fo-
lhas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Por ta ria nº 686, de 14 de no vem bro de 2001, que au -
to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Entre fo lhen se de
Ra di o di fu são, a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na ci da de de Entre Fo lhas, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

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

Sala da Co mis são,  26  de  maio  de  2003. – Se -
na dor Osmar Dias,  Pre si den te  – Ael ton Fre i tas,
Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 100, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria de Ira ce-
ma – RR, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ira ce-
ma, Esta do de Ro ra i ma.

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 820, de 21 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria de Ira ce ma - RR,
a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
ci da de de Ira ce ma, Esta do de Ro ra i ma.

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

Sala da Co mis são, 26 de Ju nho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Val dir Ra upp, Re la tor, ad hoc.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 110, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são e
Jor na lis mo de San ta na de Ca tagua ses
para o De sen vol vi men to Artís ti co e Cul-
tu ral a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de San ta na de Ca -
ta gua ses, 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 672, 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 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, a exe cu tar, pelo pra zo de
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de San ta na de Ca -
ta gua ses, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te  – Edu ar do Aze ve do, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 123, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Co mu ni tá ria Ca tó li ca de Ra di o di-
fu são Be la vis ten 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 Bela Vis ta, Esta do de
Mi nas Ge ra is.
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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 88, de 29 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca tó li ca de Ra di o di fu são
Be la vis ten 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 Bela Vis ta,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias , Pre si den te – Ael ton Fre i tas, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 132, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Co mu ni tá ria novo ama nhe cer – ACNA,
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Bro tas de Ma ca ú bas,
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 115, de 31 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Novo Ama nhe cer – ACNA, a
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu-
si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de
de Bro tas de Ma ca ú bas, 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, 26 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias,  Pre si den te  – Re nil do San ta na,
Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 140, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Ge ral dos Tra ba lha do res de Co-
cal zi nho De Go iás – AGETACO 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 cal zi nho de Go iás, 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 199, de 18 de abril de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Ge ral dos Tra ba lha do res de Co cal zi nho
De Go iás – AGETACO, a exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu 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 cal zi nho de Go iás,
Esta do de Go iás.

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

Sala da Co mis são, 26 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Eu rí pe des Ca mar go,
Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 141, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za o Cen tro
Co mu ni tá rio San ta Ma ria de Gu a xen du ba
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Ica tu, 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 147, de 19 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za
o Cen tro Co mu ni tá rio San ta Ma ria de Gu a xen du ba a
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
ci da de de Ica tu, 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, 26 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Edi son Lo bão, Re la tor

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 142, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul -
tu ral e Artís ti co de Ma xi mi li a no de Alme i-
da a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Ma xi mi li a no de
Alme i da, 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 558, de 13 de se tem 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 Ma xi mi li a no de Alme i da, a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Ma -
xi mi li a no de Alme i da, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

Sala da Co mis são, 26 de ju lho de 2003. – Se -
na dor Osmar Dias, Pre si den te – Val mir Ama ral,
Re la tor, ad hoc.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 144, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Ka ra ba bá de 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 Ca ra u a ri, Esta do do Ama zo nas.

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 287, de 16 de maio de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Ka ra ba bá de 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 Ca ra u-
a ri, Esta do do Ama zo nas.

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

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Arthur Vir gí lio, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 DO SENADO Nº 148, DE 2003

Sen ti ne la Pan pe a na, a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são Apro va o ato au to ri-
za a Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu-
ni ta ria co mu ni tá rio na ci da de de São
Fran cis co de Assis, 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 73, de 29 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Sen ti ne la Pan pe a 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 rio, na ci da-
de de São Fran cis co de Assis, Esta do do Rio Gran de
Sul.

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

Sala da Co mis são,  de  de  2003. – Osmar Dias,
Pre si den te – Val mir Ama ral, Re la tor, ad hoc.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 150, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Co mu ni tá ria Lí dia Alme i da a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Mata Roma, 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 161, de 19 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za

a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Lí dia Alme i da a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de
Mata Roma, 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, 26 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Edi son Lo bão, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 152, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za o Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria do Bar re i ro
Mun di al FM (SCRB MUNDIAL 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 Ala go i nhas, 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 178, de 19 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za
o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria do Bar re i ro
Mun di al FM (SCRB MUNDIAL 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 Ala go-
i nhas, 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, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Re nil do San ta na, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 157, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a o ato que 
au to ri za a Asso ci a ção de Mí dia Co mu ni tá-
ria Ci da de das Bri sas a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Vo tu po ran 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 599, de 24 de ou tu bro de 2001, que au to ri-
za a Asso ci a ção de Mí dia Co mu ni tá ria Ci da de das Bri -
sas a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de 
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
ci da de de Vo tu po ran ga, Esta do de São Pa u lo.

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

Sala da Co mis são,26 de ju nho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Eu rí pe des Ca mar go, Re la tor.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 158, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção dos Ami gos do Me mo ri al do
Con se lhe i ro Pe dro Ba tis 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 San ta Brí gi da, 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 799, de 14 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção dos Ami gos do Me mo ri al do Con se lhe i-
ro Pe dro Ba tis 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 San ta Brí gi da, 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, 26 de ju lho de 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te – Re nil do San ta na, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 159, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Co mu ni tá ria Nova Ação de Cas ti-
lho a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Cas ti lho, Esta-
do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. nº Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 283, de 16 de maio de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Nova Ação de Cas ti lho, a
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
ci da de de Cas ti lho, Esta do de São Pa u lo.

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

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Eu rí pe des Ca mar go, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 170, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de To can-
tins a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de To can tins,
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 41, de 17 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a

Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de To can tins, a exe -
cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da-
de de To can tins, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Edu ar do Aze ve do, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 171, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Alpi no po len se de Ra di-
o di fu são a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Alpi nó po-
lis, 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 210, de 25 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Alpi no po len se de Ra di o di-
fu são, a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, na ci da de de Alpi nó po lis, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Edu ar do Aze ve do, Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, re que ri men to que será lido
pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº  621, DE 2003

Re que i ro nos ter mos do Art. 258, do Re gi men to in -
ter no do Se na do Fe de ral, a tra mi ta ção em con jun to do
PLS nº 223, de 2003, que “Alte ra o art. 20 da Lei nº 8.036, 
de 11 de maio de 1990, que dis põe so bre o FGTS, de for -
ma a in clu ir, en tre as hi pó te ses para mo vi men ta ção da
con ta vin cu la da do tra ba lha dor, o fi nan ci a men to de en-
car gos edu ca ci o na is de cor ren tes de cur so de en si no
mé dio e de cur sos uni ver si tá ri os de gra du a ção e
pós-gra du a ção para o tra ba lha dor e seus de pen den tes”,
de mi nha au to ria, com o PLS nº 287, de 2003, que “Per -
mi te a uti li za ção dos re cur sos do Fun do de Ga ran tia do
Tem po de Ser vi ço (FGTS), para pa ga men to de par ce las
de anu i da de es co lar do tra ba lha dor ou de seus fi lhos de -
pen den tes, de até vin te e qua tro anos de ida de”, de au to-
ria do no bre Se na dor Edu ar do Aze re do, por re gu la rem a
mes ma ma té ria.

Sala das Ses sões, 29 de Ju lho de 2003. –Se na-
dor Sér gio Zam bi a si.

20558 Qu ar ta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2003JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL356     



O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O re que ri men to será pu bli ca do e, pos te ri or-
men te, in clu í do em Ordem do Dia, nos ter mos do
art. 255, in ci so II, alí nea c, item 08, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

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

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Pela or-
dem.) – Sr.Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça
do Blo co do Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Como Lí der, V. Exª pode ser aten di do pron ta-
men te.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para
uma co mu ni ca ção ina diá vel no mo men to ade qua do.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Jun ta men te com este Pre si den te, V. Exª fica
ins cri to para uma co mu ni ca ção ina diá vel, in ter ca lan-
do-se com os ora do res re gu lar men te ins cri tos.

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 Hé lio
Cos ta.

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

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o Pre si den te Lula es te ve, on tem, em
For ta le za para re lan çar um dos mais im por tan tes pro -
gra mas de de sen vol vi men to que o Bra sil já co nhe ceu,
a Su de ne, que, cer ta men te, está sen do es pe ra do não 
só pe los Go ver na do res do Nor te e Nor des te do Bra -
sil, mas, so bre tu do, pela re gião mais ca ren te do meu
Esta do de Mi nas Ge ra is, que são os Va les do Je qui ti-
nho nha, São Ma te us e Mu cu ri e o nor te de Mi nas.

Como o rio que re to ma o seu cur so, a re cri a ção
da Su de ne, por meio de pro je to de lei que será pu bli-
ca do ama nhã, mar ca o mo men to his tó ri co de re to-
ma da do com ba te à “he ran ça de si gual” que deve ser
en fren ta da por este Go ver no, pa ra fra se an do o fun-
da dor e ide a li za dor da au tar quia na ges tão Jus ce li no
Ku bits chek, o bri lhan te eco no mis ta e ex-Mi nis tro
Cel so Fur ta do.

Em 1959, dis se ele: se o Nor des te não sair da
es tag na ção e con ti nu ar an dan do para trás, o Bra sil

ex plo de. Essa fra se fi cou fa mo sa. Hou ve um mo men-
to, dis se Cel so Fur ta do, em que o Bra sil com pre en-
deu que as de si gual da des re gi o na is se agra va ram e
que isso era mu i to sé rio para o fu tu ro do nos so povo.
Como há 40 anos, as mes mas de si gual da des so ci a is
e eco nô mi cas es tão pre sen tes hoje e sus ci tam uma
re fle xão vi go ro sa e agi li da de na to ma da de de ci são.

Enten do, Sr. Pre si den te, que a me lhor res pos ta
à vi o lên cia – seja ela ma te ri a li za da em in va sões de
ter ra ou na cres cen te in se gu ran ça ur ba na – é a in clu-
são so ci al, jus ta men te o cer ne da pro pos ta da “nova
Su de ne”. Ela deve pri o ri zar os pe que nos em pre en di-
men tos, base so ci al e eco nô mi ca da de mo cra cia dos
pa í ses mais de sen vol vi dos, o cha ma do mi cro cré di to,
que já está sen do exe cu ta do tan to pelo Ban co do Bra -
sil quan to pela Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral.

Du ran te o en con tro com o Pre si den te Lula em
For ta le za, al guns go ver na do res ma ni fes ta ram pre o-
cu pa ção com o agra va men to das con di ções so ci a is. A
Go ver na do ra do Rio Gran de do Nor te, Wil ma Fa ria,
por ta-voz dos Go ver na do res do Nor des te, foi en fá ti-
ca. Para ela, é ur gen te re dis cu tir o pa pel da Su de ne
para “não ter mos uma con vul são so ci al, por que, nes -
sa área, há um bar ril de pól vo ra”. Na ver da de, Wil ma
Fa ria re pe te a mes ma pro fe cia de Cel so Fur ta do, em
1959, ao cri ar a Su de ne: ou o Nor des te sai da es tag-
na ção, ou o Bra sil ex plo de.

E o mes mo se apli ca, Sr. Pre si den te, ao nor des-
te do Esta do de Mi nas Ge ra is, ao Vale de Je qui ti nho-
nha, ao Vale de São Ma te us, ao Vale de Mu cu ri e ao
nor te de Mi nas.

São si na is de aler ta que não de vem ser ig no ra-
dos, Sr. Pre si den te. Hoje, a mis são da Su de ne ul tra-
pas sa a mera in ter me di a ção de ver bas fe de ra is, de
ar ca i co cu nho as sis ten ci a lis ta do pas sa do. Ago ra, ela
deve es tar com pro me ti da com a ar ti cu la ção e es tí mu-
lo à co o pe ra ção das for ças so ci a is, vi san do pro mo ver
o de sen vol vi men to sus ten ta do do Nor des te e das re -
giões afins, in clu si ve o meu Esta do de Mi nas Ge ra is.

Nes se as pec to, es pe ra mos que a men sa gem
que o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va de ve rá en -
vi ar ain da esta se ma na, tal vez ama nhã, ao Con gres-
so Na ci o nal, além de con tem plar os 165 Mu ni cí pi os
mi ne i ros do nor te de Mi nas, do Vale do Je qui ti nho-
nha, do Vale do Mu cu ri, do Vale de São Ma te us, co lo-
que na re la ção ou tros 25 Mu ni cí pi os do meu Esta do.
Nes se sen ti do, es tou for mu lan do re que ri men to de in -
for ma ção ao Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o nal, Ciro
Go mes, no qual so li ci to in for ma ções, com vis tas à in -
clu são des ses Mu ni cí pi os de Mi nas Ge ra is na área de 
atu a ção da nova Su de ne.
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Em 2001, como Pre si den te Inte ri no da Re pú bli-
ca, o atu al Go ver na dor de Mi nas Ge ra is, Aé cio Ne ves,
re co nhe cen do as afi ni da des so ci o e co nô mi cas exis-
ten tes nos 25 Mu ni cí pi os do cen tro-oes te mi ne i ro que 
fa zem fron te i ra com os Va les do Je qui ti nho nha e do
Mu cu ri e com o nor te do Esta do com a Re gião Nor -
des te, in clu iu na Ade ne os Mu ni cí pi os de Águas For -
mo sas, Ata léia, Ber tó po lis, Cam pa ná rio, Car los Cha -
gas, Ca tu ji, Cri só li ta, Fran cis có po lis, Frei Gas par,
Fron te i ra dos Va les, Ita i pé, Itam ba cu ri, La da i nha, Ma -
xa ca lis, Na nu que, Novo Ori en te de Mi nas, Ouro Ver -
de, Pa vão, Pes ca dor, Poté, San ta He le na de Mi nas,
Ser ra dos Ai mo rés, Se tu bi nha, Teó fi lo Oto ni, Umbu ra-
ti ba, San ta Fé de Mi nas e São Ro mão.

Esses são os Mu ni cí pi os, Sr. Pre si den te, que
es pe ra mos que o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va
pos sa in clu ir, a pe di do do nos so Go ver na dor e do
povo de Mi nas Ge ra is, na nova Su de ne, que é a gran -
de es pe ran ça de de sen vol vi men to do Nor des te e do
meu Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

pos) – Antes de con ce der a pa la vra ao pri me i ro ora -
dor ins cri to, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, a Pre si-
dên cia agra de ce aos te les pec ta do res da TV Se na do,
aos ou vin tes da Rá dio Se na do FM em on das cur tas,
às pes so as que as sis tem a esta ses são da tri bu na de
hon ra e das ga le ri as, e aos pro fis si o na is de im pren sa
que co brem as ses sões. Para nós, Se na do res, é uma
hon ra tê-los aqui.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti, do PPS de Ro ra i ma.

S. Exª dis põe de até vin te mi nu tos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, quan do
se tra ta de so be ra nia, de in te gri da de do ter ri tó rio e de
de fe sa dos in te res ses na ci o na is, te mos vis to que as
gran des po tên ci as são bas tan te ze lo sas no que tan ge
a es ses te mas. Bas ta lem brar, por exem plo, a guer ra
que a Ingla ter ra pro mo veu para re cu pe rar as Ilhas
Mal vi nas, pró xi mas da Argen ti na, país que as re i vin-
di ca como seu ter ri tó rio há mu i to tem po. Tam bém a
Fran ça, um país que pug na pela li ber da de, cujo lema
é jus ta men te “li ber da de, igual da de e fra ter ni da de”,
até hoje man tém uma co lô nia na Amé ri ca do Sul, a
Gu i a na Fran ce sa, de fen den do o prin cí pio de so be ra-
nia, de in te gri da de do ter ri tó rio fran cês e dos in te res-
ses na ci o na is da que le país. Os Esta dos Uni dos, re -
cen te men te, fo ram à guer ra numa ação pre ven ti va em 
de fe sa dos ci da dãos ame ri ca nos “ame a ça dos” pelo

ter ro ris mo in ter na ci o nal, que, se gun do eles, es ta va
lo ca li za do no que eles cha ma ram de eixo do mal, que
era o Ira que, a Co réia do Nor te e o Irã. E, por isso, in -
va di ram o Ira que, mes mo não con tan do com o aval da 
ma i o ria dos pa í ses que com põem o Con se lho de Se -
gu ran ça da ONU.

Pois bem, Sr. Pre si den te, no que tan ge ao Bra -
sil, pa re ce que es ses te mas es tão mu i to frou xos. Na
ver da de, há mu i to tem po, o Bra sil vem re la xan do na
de fe sa da so be ra nia e da in te gri da de do ter ri tó rio na -
ci o nal e, por tan to, dos in te res ses do País so bre o seu
ter ri tó rio. Bas ta que ve ja mos o re cen te epi só dio – e há 
mu i tos ou tros, de toda na tu re za – que de mons tra
como essa ques tão da so be ra nia e da in te gri da de na -
ci o nal vem sen do re la xa da, prin ci pal men te na Ama -
zô nia. Ago ra, a re vis ta Car ta Ca pi tal, em dois nú me-
ros se gui dos, dá uma am pla co ber tu ra a um fato que,
no mí ni mo, de mons tra como é que os pa í ses de sen-
vol vi dos li dam com a ques tão da so be ra nia e da in te-
gri da de ter ri to ri al dos pa í ses di tos não de sen vol vi dos.

A Fran ça re sol veu fa zer uma ope ra ção mi li tar e,
uti li zan do um avião Hér cu les C-130, com onze pes so-
as a bor do, in clu í dos os tri pu lan tes e um gra du a do
fun ci o ná rio do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res da -
que le país, pe diu per mis são para pou sá-lo em Ma na-
us para re a bas te cer, di zen do que ele es ta va se des lo-
can do para Ca i e na. O Go ver no bra si le i ro, ob vi a men-
te, con ce deu a per mis são, como con ce de ria, cre io,
qual quer país ci vi li za do.

Ora, Sr. Pre si den te, o que me es tra nha é exa ta-
men te esse ar gu men to. Se o avião vi nha da Fran ça
para Ca i e na, os ae ro por tos mais pró xi mos para um
re a bas te ci men to se ri am os de Ma ca pá e de Be lém, e
não o de Ma na us. Quer di zer, o avião pas sou do seu
ob je ti vo, Ca i e na, pou san do em Ma na us.

No en tan to, o mais in te res san te é que, con ce di-
da a li cen ça para o pou so, eles pe di ram per mis são
para per ma ne cer por dez dias no ae ro por to de Ma na-
us. De po is, pe di ram per mis são para mu dar a po si ção
do es ta ci o na men to da ae ro na ve, co lo can do-a pró xi-
ma ao han gar de uma em pre sa de táxi aé reo da re -
gião, uma li nha aé rea re gi o nal. De po is, qua tro com -
po nen tes da co mi ti va alu ga ram um avião des sa em -
pre sa e se des lo ca ram para um Mu ni cí pio do in te ri or
do Ama zo nas. Na ver da de, o que eles fo ram fa zer lá?
O res ga te da ex-se na do ra e ex-can di da ta a pre si den-
te da Re pú bli ca da Co lôm bia, Ingrid Be tan court, uma
ci da dã com du pla na ci o na li da de: co lom bi a na e fran -
ce sa. Nes se des lo ca men to, no en tan to, hou ve um de -
sen con tro e não foi pos sí vel tra zê-la. Vol ta ram a Ma -
na us, fi ca ram hos pe da dos no Ho tel Tro pi cal por dez
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dias e ne ga ram per mis são à Po lí cia Fe de ral para ins -
pe ci o nar o avião. 

So men te de po is que a re vis ta Car ta Ca pi tal de-
nun ci ou o fato é que hou ve uma ação do Go ver no bra -
si le i ro para efe ti va men te to mar co nhe ci men to da ope -
ra ção, que vi o lou, sob to dos os as pec tos, a so be ra nia
do Bra sil e in ge riu nas ques tões in ter nas da Co lôm-
bia, uma vez que en vol via a ne go ci a ção di re ta com
uma guer ri lha – as For ças Arma das Re vo lu ci o ná ri as
da Co lôm bia – para res ga tar a ex-se na do ra e ex-can -
di da ta a pre si den te da Re pú bli ca da Co lôm bia.

A ope ra ção mos tra-se ain da mu i to ne bu lo sa,
por que, ao não per mi tir a ins pe ção do avião, de mons-
tra que algo es ta va ali es con di do e não de ve ria ser
vis to pe las au to ri da des. Se essa era uma ação hu ma-
ni tá ria, que pre ten dia res ga tar a ilus tre ex-se na do ra e
ex-can di da ta a pre si den te da Co lôm bia e sal var-lhe a
vida, de ve ria ter sido fe i ta de co mum acor do com o
Bra sil e a Co lôm bia e não por in ter mé dio de uma ope -
ra ção clan des ti na.

Fico a me per gun tar: se o nos so Go ver no fi zes-
se uma ope ra ção des sa na tu re za e um avião bra si le i-
ro pou sas se em ter ri tó rio fran cês, será que essa ae -
ro na ve te ria sido li be ra da? No en tan to, o avião fran -
cês foi li be ra do sem ser vis to ri a do e sem que ne nhum
po li ci al fe de ral pu des se ter aces so ao in te ri or da ae ro-
na ve, ou seja, sem que ti vés se mos ma i o res de ta lhes.

Sr. Pre si den te, que ro, nes te mo men to, lou var a
re vis ta Car ta Ca pi tal por ter sido, na ver da de, o úni co
ór gão da im pren sa na ci o nal a de nun ci ar, com de ta-
lhes, essa ope ra ção.

A pri me i ra re por ta gem diz o se guin te: “Na
Ama zô nia, ope ra ção ile gal de res ga te. No avião mi -
li tar sus pe i to de trans por tar ar mas, co man do fran -
cês vem ne go ci ar a li ber ta ção de Ingrid Be tan court,
ex-can di da ta à pre si dên cia da Co lôm bia se qües tra-
da pe las Farc”.

Na edi ção des ta se ma na, a mes ma re vis ta traz
o se guin te: “Exclu si vo. As pro vas da ope ra ção fran ce-
sa na sel va do Bra sil”.

Sr. Pre si den te, o que me cha mou a aten ção,
além dos inú me ros do cu men tos com pro ba tó ri os
des sa his tó ria, foi a nota que o Go ver no bra si le i ro
emi tiu em re la ção ao epi só dio. Diz a nota do Mi nis-
té rio das Re la ções Exte ri o res, pu bli ca da pela re vis-
ta Car ta Ca pi tal:

Car ta Ca pi tal

O Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res
cum pri men ta a Emba i xa da da Fran ça e tem
a hon ra de in for mar que o Go ver no bra si le i-

ro tem gran de apre ço pe las suas re la ções
com a Fran ça e o Go ver no fran cês, as qua is
tem todo o in te res se em apro fun dar, tan to em 
seus as pec tos po lí ti cos como eco nô mi cos, bi -
la te ra is e mul ti la te ra is, con for me re fle ti do nos
re sul ta dos da re cen te re u nião da Co mis são
Ge ral Bra sil-Fran ça e nos fre qüen tes con ta tos
en tre os Che fes de Esta do.

2. O Go ver no bra si le i ro en ten de que o
res pe i to mú tuo é a pre mis sa in dis pen sá vel
des se re la ci o na men to.

3. Nes se sen ti do, o Go ver no bra si le i ro
la men ta os acon te ci men tos que en vol ve ram a
pre sen ça de avião e de ci da dãos fran ce ses
em ter ri tó rio bra si le i ro. O Go ver no bra si le i ro
ma ni fes ta sua sur pre sa por não ter sido pre vi-
a men te con sul ta do e por não ter sido in for ma-
do, de for ma tem pes ti va e pre ci sa, das cir-
cuns tân ci as que cer ca ram tal pre sen ça.

O Go ver no bra si le i ro ma ni fes ta sua
cer te za de que acon te ci men tos de na tu re za
se me lhan te não se re pe ti rão.

Ora, Sr. Pre si den te, não obs tan te o
res pe i to que te nho ao Mi nis té rio das Re la-
ções Exte ri o res, onde es tão pro fis si o na is de 
car re i ra da mais alta qua li da de, con si de ro
essa nota, es cri ta no me lhor es ti lo di plo má-
ti co, mu i to fra ca di an te da se ri e da de do epi -
só dio. Pen so que não po de mos ace i tar de
ma ne i ra tão di plo má ti ca, tão ame na, um in -
ci den te des sa na tu re za. Pa re ce que não foi
nada, pa re ce que não foi co nos co o fato de
uma ae ro na ve mi li tar, con du zin do onze tri-
pu lan tes – a re vis ta afir ma que exis ti am mi li-
ta res –, não per mi tir a sua ins pe ção e ape -
nas ter sido con vi da da a de i xar o Bra sil.

Sr. Pre si den te, en ten do que a Co mis são de
Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal do Se na do
deve apro fun dar-se nes sa ques tão, to mar uma po si-
ção de de fe sa da nos sa so be ra nia e do nos so ter ri-
tó rio e exi gir ma i or res pe i to para com o País. Não
pos so con ce ber um fato des sa na tu re za. Re vol ta me
mais ain da o fato de esse epi só dio ter acn te ci do na
Ama zô nia, por que já es ta mos can sa dos de sa ber
que fi gu ras ilus tres como o Pre si den te da Fran ça, o
Pre si den te dos Esta dos Uni dos e o Pri me i ro-Mi nis-
tro da Ingla ter ra já de cla ra ram que a Ama zô nia não
é do Bra sil, mas, sim, um pa tri mô nio da hu ma ni da de
e que só por aca so está lo ca li za da no Bra sil. E, aí,
no caso, tan to a Ama zô nia co lom bi a na como a
Ama zô nia bra si le i ra fo ram sim ples men te ig no ra das,
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como se não fi zes sem par te dos ter ri tó ri os bra si le i ro
e co lom bi a no.

Por tan to, como re pre sen tan te da Ama zô nia e
como Se na dor da Re pú bli ca, que ro, de ma ne i ra mu i to
in dig na da, de i xar esse re gis tro por ter vis to a ti bi e za
das nos sas au to ri da des di an te de um acon te ci men to
des sa mag ni tu de.

Mas, para não co me ter uma in jus ti ça com ou-
tros ór gãos de im pren sa, gos ta ria de ler o que foi no ti-
ci a do em ou tros jor na is, como, por exem plo, no Cor-
re io Bra zi li en se, que pu bli cou uma ma té ria ex ten sa
com a man che te “Bra sil quer ex pli ca ção da Fran ça”.
Nes sa ma té ria, a jor na lis ta Gra ci e la Urqui za Men des
fala da de sin for ma ção do País a res pe i to do as sun to,
das con tra di ções e, por fim, faz uma aná li se da no tí cia
afir man do que, no mí ni mo, essa é uma his tó ria mu i to
es tra nha. Aliás, este é o tí tu lo da aná li se da ma té ria:
“Uma his tó ria mu i to es tra nha”.

Tam bém no dia 26 o jor nal Cor re io Bra zi li en se
pu bli cou uma ou tra ma té ria, de au to ria da mes ma jor -
na lis ta, in ti tu la da “Ter ce i ra in va são fran ce sa”. Quer di -
zer, na ver da de é de ad mi rar que não se en ca re essa
ma ne i ra como pro ce deu a Fran ça nes se epi só dio
como uma in va são cla ra do ter ri tó rio bra si le i ro, qual -
quer que fos se a jus ti fi ca ti va.

O Jor nal do Bra sil, do dia 26, diz que o Pre si-
den te da Fran ça des co nhe cia a ação, ou seja, tal vez
ape nas o Pri me i ro-Mi nis tro e o Mi nis tro das Re la ções
Exte ri o res sa bi am do fato e não co mu ni ca ram ao pró -
prio Pre si den te, que é, na ver da de, o Che fe de Esta -
do, no caso do re gi me fran cês. Então, o fato é gra ve!

O Esta do de S.Pa u lo do dia 26 tam bém pu bli-
cou: “Avião fran cês em Ma na us le va va agen tes se cre-
tos”. O mes mo jor nal pu bli cou ma té ria de au to ria do
jor na lis ta Re a li Jú ni or, in ti tu la da: “Fran ça ten ta con-
ser tar in ci den te di plo má ti co que en vol ve Bra sil e Co -
lôm bia”. O jor nal O Glo bo, do dia 28, pu bli ca:

Ope ra ção no Bra sil de fla gra cri se na
Fran ça.

Go ver nos bra si le i ros e co lom bi a nos
não fo ram in for ma dos

O go ver no fran cês mer gu lhou numa
que re la in ter na de po is da fra cas sa da ten ta-
ti va fran ce sa de en vi ar um avião mi li tar ao
Bra sil para res ga tar a ex-se na do ra Ingrid
Be tan court*, re fém do gru po guer ri lhe i ro
For ças Arma das Re vo lu ci o ná ri as da Co lôm-
bia (Farc). 

Ingrid, que tem du pla na ci o na li da de –
fran ce sa e co lom bi a na – está nas mãos da
guer ri lha des de fe ve re i ro do ano pas sa do.”

Sr. Pre si den te, cre io que os fa tos fa lam por si só. 
As ma té ri as pu bli ca das na re vis ta Car ta Ca pi tal e
nos jor na is que aca bei de men ci o nar são da ma i or
gra vi da de. Por tan to, pre ten do, tão logo re tor ne mos
aos tra ba lhos nor ma is, re que rer, como mem bro da
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
que a nos sa Co mis são faça efe ti va men te uma in ves ti-
ga ção mais pro fun da e exi ja do Go ver no bra si le i ro um 
po si ci o na men to mais for te, mais na ci o na lis ta, que te -
nha a ver com o in te res se do Bra sil so bre a Ama zô-
nia, ou en tão que o Bra sil, de uma vez por to das, ace i-
te a ar gu men ta ção do ex-Pre si den te da Fran ça, da
ex-Pri me i ra-Mi nis tra da Ingla ter ra, do ex-Pre si den te
dos Esta dos Uni dos, que já afir ma ram que a Ama zô-
nia não é par te do ter ri tó rio bra si le i ro.

Te mos que re a gir al ti va men te, mos tran do que não 
so mos uma ter ra de nin guém, que não so mos um sub -
mun do, que não so mos ig no ran tes ao acre di tar que
uma po tên cia dita de sen vol vi da pode che gar, ater ris sar
um avião com o ar gu men to de que iria para Ca i e na e fa -
ria ape nas o re a bas te ci men to em Ma na us.

Con ce do, com mu i to pra zer, o apar te à Se na do-
ra Iris de Ara ú jo.

A Srª Iris de Ara ú jo (PMDB – GO) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, apro ve i to os úl ti mos mi nu tos de 
seu dis cur so para me as so ci ar a V. Exª em re la ção à
in dig na ção que ex pres sa. Con gra tu lo-me com V. Exª
pela opor tu ni da de des sa de nún cia, que, mes mo já
ten do sido fe i ta por ór gãos da im pren sa, terá ma i or
eco e re per cus são pelo fato de ter sido ma ni fes ta da
por V. Exª, mem bro da Co mis são de Re la ções Exte ri-
o res e De fe sa Na ci o nal e um Se na dor da re gião. Eu
tam bém tive a opor tu ni da de de acom pa nhar esse
fato, que nos ca u sa es tra nhe za e nos dá a di men são
de um cer to des ca so em re la ção à au to ri da de bra si-
le i ra. Pa ra be ni zo-o pela opor tu ni da de do pro nun ci a-
men to de V. Exª.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Agra de ço a V. Exª pelo apar te.

Con cluo di zen do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, que as pa la vras do Pre si den te Lula, re i te ra-
da men te re pe ti das, é de que o Bra sil está vi ven do um
novo mo men to e que está se fa zen do res pe i tar pelo
que é, sem que te nha que fa zer con ces sões e, em bo-
ra se ja mos um País ain da em de sen vol vi men to, não
po de mos ace i tar, de ma ne i ra tão tran qüi la, que um
país, por que é de sen vol vi do, nos tra te des sa for ma.
Te mos que exi gir res pe i to.

O úni co pon to da nota que que ro lou var é que se 
tra ta de uma ques tão de re ci pro ci da de. Se não há res -
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pe i to para co nos co, por que de ve mos ter res pe i to e
ser ele gan tes com eles? 

Pre ci sa mos efe ti va men te fa zer va ler a di plo ma-
cia bra si le i ra, que é res pe i ta da mun di al men te, mas
que não pode fi car ape nas con si de ran do es tra nho o
acon te ci men to, deve re pu di ar e exi gir uma ex pli ca ção
ca bal da Fran ça a res pe i to do epi só dio, que até des -
mo ra li za o Bra sil no Con cer to das Na ções.

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

pos) – Con ce do a pa la vra, por per mu ta com a Se na-
do ra Iris de Ara ú jo, à no bre Se na do ra Serys Slhes sa-
ren ko, do Par ti do dos Tra ba lha do res do Esta do do
Mato Gros so.

S. Exª dis põe de até 20 mi nu tos.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –

MT. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da
ora do ra.) – Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te. Mu i to obri -
ga da, Se na do ra Iris de Ara ú jo.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, abor da-
rei, hoje, um tema que está na im pren sa na ci o nal e in -
ter na ci o nal. Mas, an tes, cum pri rei o meu com pro mis-
so de, sem pre que as so mo à tri bu na, fa lar ra pi da men-
te so bre a si tu a ção das es tra das no Bra sil.

O Se na dor Val dir Ra upp, as sim como to dos os
Se na do res pre sen tes e cer ta men te ou tros que não
es tão aqui, sem pre que falo so bre a Cide, de mons-
tram seu apo io.

Di ria que é um com pro mis so que as su mi e que
le va rei até de zem bro des te ano, se a ques tão das es -
tra das não co me çar, pelo me nos, a ser re sol vi da com
os re cur sos da Cide. Essa con tri bu i ção foi cri a da para
res ta u ra ção e am pli a ção das es tra das fe de ra is de
nos so País. O re cur so exis te e as es tra das es tão em
si tu a ção de ca la mi da de pú bli ca.

Na úl ti ma ses são em que me pro nun ci ei so bre o
as sun to, na se ma na pas sa da, fa lei – não sei qua is os
Srs. Se na do res e Srªs. Se na do ras que es ta vam pre -
sen tes – so bre o po ten ci al ge ra dor de em pre go ad vin-
do da res ta u ra ção, am pli a ção e con ser va ção das es -
tra das. Re al men te, uma das for mas de ge rar ma i or
nú me ro de em pre gos será re sol ven do a ques tão das
es tra das.

Se po de mos re sol ver dois gra vís si mos pro ble-
mas nes te País – as con di ções das es tra das e a ge ra-
ção de um nú me ro mu i to sig ni fi ca ti vo de em pre gos –,
e se há re cur so, não po de mos mais aguar dar.

Por isso, re to mo esse tema da si tu a ção das es -
tra das bra si le i ras, em es pe ci al do meu Esta do de
Mato Gros so.

Te mos vis to na im pren sa, nos úl ti mos dias, a
ten ta ti va de ne go ci a ção en tre Go ver no Fe de ral e go -
ver na do res em tor no da re for ma tri bu tá ria, em que
apa re ce como exi gên cia dos go ver na do res a li be ra-
ção de par te dos re cur sos da Cide. Te mos acom pa-
nha do o as sun to – não sei se V. Exª, Sr. Pre si den te,
tam bém – da re i vin di ca ção de que par ce la dos re cur-
sos da Cide seja des lo ca da di reta men te para os
Esta dos. Acre di to até que a des ti na ção des ses re -
cur sos ve nha a ser re pas sa da di re ta men te aos
Esta dos. Cre io, en tre tan to, que seja com pli ca dís si-
mo, pois, para que isso acon te ça, tem que fi car mu i-
to bem de li ne a do na lei. 

A Cide foi cri a da para con ser va ção, res ta u ra ção
e am pli a ção das nos sas es tra das. O di nhe i ro ar re ca-
da do por essa con tri bu i ção, no ano de 2002, já soma
em tor no de R$8 bi lhões e a pre vi são para o fi nal do
ano é de R$12 bi lhões.

Na re gu la men ta ção ela bo ra da e apro va da ain da
no ano de 2002, os re cur sos des ti na dos às es tra das
fi ca ram em tor no de 75%. No en tan to, o ex-Pre si den te
Fer nan do Hen ri que ve tou. E es ta mos com esse pro -
ble ma. Há pos si bi li da de de der ru ba da do veto? É di fí-
cil. Pelo que to dos me res pon dem, é mu i to di fí cil! De
ime di a to, pra ti ca men te im pos sí vel. Não con si go en-
ten der por que, pois, se o veto exis te, en ca mi nhe-o
para o Con gres so. Se exis te a de ter mi na ção po lí ti ca,
se exis te a ne ces si da de, der ru be-se o veto. Mas di -
zem que é mu i to di fí cil, por que sig ni fi ca mu i to re cur so,
exis tem mu i tas dis cus sões em tor no da ma té ria, e
pre ci sa ha ver uma me lhor dis tri bu i ção. Tudo bem. 

Ve nho so li ci tan do ao Mi nis tro da Fa zen da que,
jun to com o Pre si den te da Re pú bli ca, o nos so Pre si-
den te Lula, ela bo re uma me di da pro vi só ria, des ti nan-
do, para este ano, uma por ce ta gem dos re cur sos da
Cide já ar re ca da dos para res ta u ra ção, con ser va ção e 
am pli a ção das es tra das.

Para o pró xi mo ano, nós já apro va mos na LDO a 
vin cu la ção de 30% da Cide di re ta men te para as es -
tra das. Mas não po de mos es pe rar para o ano que
vem. Estão mor ren do pes so as! Sa fras não con se-
guem ser es co a das! E o di nhe i ro exis te. É esse o meu 
in con for mis mo.

Ago ra, com a dis cus são da re for ma tri bu tá ria,
che gam os go ver na do res di zen do que que rem par te
des ses re cur sos. Tal vez seja pos sí vel, mas des de
que seja mu i to bem amar ra do. Em que si tu a ção? Que 
esse re cur so vá para os Esta dos, mas que, de lá, a
des ti na ção fi que de fi ni da pelo Go ver no Fe de ral de
que deve ser usa do nas es tra das. Por que, se não, o
des vio de re cur so vai con ti nu ar, e o pro ble ma gra vís-
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si mo para o de sen vol vi men to do nos so País per sis ti-
rá, qual seja as con di ções das nos sas es tra das.

De i xo re gis tra do mais uma vez este aler ta aos
Srs.Se na do res. Da qui a pou co vem a re for ma tri bu tá-
ria. A des cen tra li za ção da Cide para os go ver na do res
é uma ques tão para 2004; a de fi ni ção na LDO de 30% 
da Cide para as es tra das tam bém é para 2004. Mas
ain da te mos cin co me ses de 2003 e a si tu a ção das
es tra das é de ab so lu ta ca la mi da de.

Não me can sa rei de fa lar aqui ao Mi nis tro Pa loc-
ci, ao meu Pre si den te da Re pú bli ca, Luiz Iná cio Lula
da Sil va, que pre ci sa mos to mar uma po si ção rá pi da e
ime di a ta com re la ção à des ti na ção de re cur sos para
con ser va ção e res ta u ra ção es pe ci al men te das es tra-
das fe de ra is. Já, não po de mos es pe rar para 2004!

O Sr. Hé lio Cos ta (PMDB – MG) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

A SRA. SERYS SLHESSARENKO  (Blo co/PT –
MT) – Con ce do o apar te, Se na dor.

O Sr. Hé lio Cos ta (PMDB – MG) – Se na do ra
Serys Slhes sa ren ko, a pre o cu pa ção de V. Exª é per ti-
nen te. O Esta do de Mi nas Ge ra is tem 16 mil qui lô me-
tros de es tra das fe de ra is que es tão, há oito anos ou
mais – al guns tre chos com mais de dez anos –, sem
ne nhum tra ba lho de re cu pe ra ção. Isso é uma he ran ça
que o Go ver no Lula re ce beu do Go ver no an te ri or, Se -
na do ra Serys Slhes sa ren ko, que está nos tra zen do
to das es sas di fi cul da des e pre o cu pa ções, por que
cus tam vi das, so bre tu do vi das ino cen tes, além de
pre ju di car de for ma ab sur da a eco no mia na ci o nal. O
Bra sil é trans por ta do so bre ro das. A eco no mia na ci o-
nal está so bre ro das. O Esta do de V. Exª prin ci pal-
men te tem todo o es co a men to da sua pro du ção so bre
ro das. Se as es tra das não es ti ve rem bem, es ta re mos
per den do. Eu que ria lem brar que, no fi nal do ano pas -
sa do, a Cide foi en vi a da ao Con gres so Na ci o nal, mas, 
la men ta vel men te, no fi nal do Go ver no de Fer nan do
Hen ri que Car do so, não se fez a re gu la men ta ção ne -
ces sá ria para que, em 2003, o Go ver no Lula pu des se
usar a Cide. Na ver da de, te mos o di nhe i ro, que faz
par te, sim, até do su pe rá vit pri má rio que es ta mos
con se guin do para aten der a to das as exi gên ci as do
FMI, mas, in fe liz men te, o Go ver no pas sa do não re gu-
la men tou a ma ne i ra de se usa rem os re cur sos da
Cide. Esta mos es pe ran do, e V. Exª está pe din do, que
o Go ver no faça a re gu la men ta ção e que to dos os
Esta dos se jam be ne fi ci a dos, de pre fe rên cia de acor -
do com o nú me ro de qui lo me tra gem fe de ral que ti ver.
Mu i to obri ga do a V. Exª.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO  (Blo co/PT –
MT) – Mu i to obri ga da, Se na dor Hé lio Cos ta. O apar te

de V. Exª cor ro bo ra o meu dis cur so: re al men te é uma
he ran ça, eu di ria uma he ran ça mal di ta. Em Mato
Gros so, há es tra das cuja pa vi men ta ção já não exis te
há mais de 20 anos; são amon to a dos de bu ra cos, pior 
do que se fos sem es tra das de chão. Foi fe i ta a re gu la-
men ta ção, mas foi ve ta da por Fer nan do Hen ri que
Car do so. Isso tem de fi car mu i to cla ro.

Qu an do ape la mos ao Go ver no Lula, não es ta-
mos nos sen tin do cul pa dos. Sou Se na do ra pelo Par ti-
do dos Tra ba lha do res e não me sin to res pon sá vel
pela si tu a ção em que se en con tram nos sas es tra das,
as sim como tam bém não res pon sa bi li zo o nos so Go -
ver no. É um ape lo para que bus que mos a so lu ção
para o fu tu ro ime di a ta men te.

Ago ra vou me re fe rir ao as sun to ao qual era mi -
nha in ten ção de di car a ma i or par te do tem po, mas vai
ser a me nor, que é mo ti vo das gran des man che tes no
Bra sil e no mun do: o ex-Pre fe i to Pa u lo Ma luf. Eis al gu-
mas man che tes de jor na is – não vou po der ci tar to-
das, por que são mu i tas: “Ma luf é de ti do em Pa ris para
ex pli car con ta”. “Pa ris, des ta vez, não foi uma fes ta
para Ma luf. O ex-go ver na dor pas sa onze ho ras pres -
tan do de po i men to a po li ci a is fran ce ses es pe ci a li za-
dos na re pres são à la va gem de di nhe i ro”. E aqui uma
man che te de re vis ta: “Ma luf é de ti do por qua se doze
ho ras na Fran ça para ex pli car a ori gem de 1,6 mi lhão
no Ban co Cré dit Agri co le”. Há mu i tas ou tras ma té ri as
a res pe i to.

É uma si tu a ção sé ria que te mos que con si de-
rar. Por quê? Por que no Con gres so Na ci o nal te mos
hoje ins ta la da uma CPMI das CC5 Ba nes ta do. Exis -
tem CC5 que são re gu la res, mas exis tem de nún ci as
de des vio de bi lhões, in clu si ve de re cur sos pú bli cos.
Não se tra ta ape nas de en vi ar re cur sos pri va dos
para o ex te ri or de for ma ir re gu lar, mas, sim, fun da-
men tal men te, de la va gem de di nhe i ro de re cur sos
pú bli cos, o que não po de mos per mi tir. Acre di to pro -
fun da men te que a CPMI do Ba nes ta do, como as sim
está sen do cha ma da, vai che gar a no mes que se rão
en ca mi nha dos à Jus ti ça para se rem ava li a dos, jul -
ga dos e pu ni dos.

Hoje, por oca sião da re u nião aber ta, apre sen tei
à CPI qua tro re que ri men tos, no sen ti do de cha mar a
de por o Sr. Pa u lo Ma luf, o Sr. Cel so Pit ta, a Srª Ni céia
Ca mar go e o Sr. Si meão Da mas ce no. Obvi a men te,
fo ram aca ta dos pela Mesa, e es pe ro que opor tu na-
men te se jam apro va dos. Algu mas pes so as já vi e ram
de por na CPMI e, nes te mo men to, está de pon do o
De le ga do Cas ti lho; ou tras já ti ve ram os seus no mes
apro va dos como con vi da dos ou con vo ca dos. É de
fun da men tal im por tân cia a con vo ca ção dos qua tro
no mes aci ma ci ta dos. E te nho cer te za de que a CPMI
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ne ces si ta rá de fa zer aca re a ções. Isso fi cou cla ro em
re la ção a al guns de po en tes até o mo men to; e o mes -
mo ocor re rá com de po en tes fu tu ros. Pre ci sa re mos de 
aca re a ções, por que exis tem ques tões que es tão do -
cu men ta das; exis tem ques tões que tra tam da que bra
de si gi lo, que são fá ce is de ser re sol vi das; exis tem de -
po i men tos, pro vas tes te mu nha is, pro vas do cu men ta-
is, mas exis tem tam bém aque les que tem a pos si bi li-
da de de for ne cer pro vas tes te mu nha is mais for tes,
mas que pre ci sam do con tra di tó rio, pre sen te no mo -
men to do de po i men to. Por isso acre di to que te re mos
es ses qua tro no mes apro va dos na pró xi ma re u nião.
Do meu pon to de vis ta, são no mes im por tan tes.
Alguns já pres ta ram de po i men tos à Po lí cia, ao Mi nis-
té rio Pú bli co Fe de ral, Esta du al, e têm in for ma ções
con tun den tes, pro fun das, sé ri as, para aju dar a des ve-
lar gran de par te des sa des fa ça tez da cor rup ção com
o di nhe i ro pú bli co.

Não po de mos vi ver em um País em que par ce la
da po pu la ção vive em um so fri men to atroz e pro fun-
do, quan do bi lhões e bi lhões de re cur sos pú bli cos fo -
ram ar re ba ta dos para o ex te ri or, em um pas se de cor -
rup ção da mais alta vi le za e com pro me ti men to. Essas 
pes so as acham que como le va ram o di nhe i ro pú bli co
de for ma fá cil para o ex te ri or po dem ago ra, com esse
re cur so, cer ta men te, se es con der do jul ga men to e da
pu ni ção.

Acre di to que esta CPMI vai, no si lên cio em que
está tra ba lhan do, in clu si ve sem gran des mo vi men tos
es ta pa fúr di os dos me i os de co mu ni ca ção, se sair vi -
to ri o sa. Às ve zes até nos ques ti o na mos por que, po -
rém fi cam as in ter ro ga ções. Mas a CPMI está se guin-
do fir me, de for ma de ter mi na da e cé le re. É com essa
cer te za que apre sen ta mos os re que ri men tos e acre -
di ta mos que se rão apro va dos.

Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – A Mesa pros se gue no pro ces so de in ter ca lar
os ora do res re gu lar men te ins cri tos com os ora do res
ins cri tos para co mu ni ca ção ina diá vel e con ce de a pa -
la vra ao no bre Se na dor Edu ar do Su plicy pelo pra zo
de cin co mi nu tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos, Srªs e Srs. Se na do res, eu não es ta va aqui
on tem, pois es ti ve no Pon tal do Pa ra na pa ne ma, oca -
sião em que vi si tei o acam pa men to do MST. Tam bém
fiz vi si ta a José Ra i nha e a Fir mi no Pro có pio dos San -
tos, o Mi ne i ri nho, de ti dos na pri são de Pre si den te
Wen ces lau. Eles apre sen tam bom es ta do de sa ú de e

tam bém de es pí ri to, e aguar dam ve re di to fa vo rá vel da 
Jus ti ça a fim de que pos sam vol tar à li ber da de.

Por tan to, Sr. Pre si den te, hoje, que ro me ma ni-
fes tar, já que on tem não pude fazê-lo, em ho me na-
gem à De pu ta da Fran cis ca Trin da de, que, in fe liz-
men te, fa le ceu na ma dru ga da de do min go úl ti mo,
ela que foi a mais vo ta da De pu ta da Fe de ral, com
165.190 vo tos.

Fran cis ca das Cha gas da Trin da de, na tu ral
do Esta do do Pi a uí, tam bém foi fun da do ra do Par ti-
do dos Tra ba lha do res, e, ao lon go de seus man da-
tos, por to dos es tes anos, foi um exem plo da luta
pela ci da da nia, pe los di re i tos da mu lher, pe los di -
re i tos dos ne gros.

Gos ta ria de, aqui, ma ni fes tar a sua mãe, Srª Lí -
dia Trin da de, a seus ir mãos Mar li e Ma nu el Trin da de,
bem como ao seu pai e às suas fi lhas e fi lhos o nos so
sen ti men to de pe sar, as sim como tam bém ao Go ver-
na dor Wel ling ton Dias, que mu i to so freu com essa
per da, e a todo o povo do Esta do do Pi a uí. Se gun do
al guns ór gãos de im pren sa, 150 mil pes so as es ti ve-
ram pre sen tes à des pe di da de Fran cis ca Trin da de.
Ela con se guiu um ex tra or di ná rio fe i to, era can di da ta à 
Pre fe i tu ra de Te re si na, e mu i to pro va vel men te se sa -
gra ria ven ce do ra. Entre tan to, um ane u ris ma ce re bral
veio ter mi nar com sua vida quan do ela fa zia um dis -
cur so em Te re si na, por tan to, em meio à ba ta lha pe las
co i sas em que tan to acre di ta va, pe los an se i os e ob je-
ti vos do Par ti do dos Tra ba lha do res e do pró prio Pre si-
den te Lula, que, jun ta men te com os De pu ta dos José
Ge no í no e João Pa u lo Cu nha, Pre si den te da Câ ma ra
dos De pu ta dos, es ti ve ram pre sen tes ao se pul ta men-
to, re pre sen tan do to dos que não pu de mos ali es tar
na que le mo men to.

Sr. Pre si den te, gos ta ria da en vi ar os meus vo tos
de pe sar não ape nas à fa mí lia e ao povo do Pi a uí,
mas tam bém ao seu su plen te, Na za re no Fon te les,
hoje Se cre tá rio de Sa ú de do Go ver no Wel ling ton
Dias. Ele está de ci din do se irá as su mir o seu man da to
na Câ ma ra dos De pu ta dos. Cer ta men te ele irá hon rar
– e mu i to – o man da to de Fran cis ca Trin da de se de ci-
dir ser De pu ta do Fe de ral. Se con ti nu ar como Se cre tá-
rio de Sa ú de, ele es ta rá dan do uma gran de con tri bu i-
ção ao Go ver na dor Wel ling ton Dias.

Sr. Pre si den te, es ti ve pre sen te, hoje, no lan ça-
men to do Fó rum Na ci o nal do Tra ba lho, que con tou
com as pre sen ças do Pre si den te Lula e do Mi nis tro
Ja ques Wag ner.

Nes ta opor tu ni da de, gos ta ria de re gis trar que
esse fó rum é algo mu i to po si ti vo para que tra ba lha do-
res e em pre sá ri os di a lo guem com o Go ver no e com
os re pre sen tan tes do Con gres so Na ci o nal, para pro -
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mo ver a de mo cra ti za ção das re la ções de tra ba lho,
por meio da ado ção de mo de lo de or ga ni za ção sin di-
cal ba se a do na li ber da de e na au to no mia; para atu a li-
zar a le gis la ção do tra ba lho e tor ná-la mais com pa tí-
vel com as no vas exi gên ci as do de sen vol vi men to na -
ci o nal, de ma ne i ra a cri ar um am bi en te pro pí cio à ge -
ra ção de em pre go e ren da, mo der ni zar as ins ti tu i ções
de re gu la ção do tra ba lho, es pe ci al men te a Jus ti ça do
Tra ba lho e o Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go, e para 
es ti mu lar o diá lo go e o tri par tis mo e as se gu rar a jus ti-
ça so ci al no âm bi to das leis tra ba lhis tas, da so lu ção
de con fli tos e das ga ran ti as sin di ca is.

Qu e ro cum pri men tar o Mi nis tro Ja ques Wag ner
por essa ini ci a ti va, mas tam bém res sal tar um as pec to
que con si de ro im por tan te, dado que a Se cre tá ria
Exe cu ti va do Mi nis tro do Tra ba lho, a ex-De pu ta da Fe -
de ral San dra Star ling, aca bou de i xan do o Mi nis té rio
do Tra ba lho por al gu ma di ver gên cia que te ria ocor ri do
com o Mi nis tro.

Qu e ro aqui re gis trar, por tudo que co nhe ço da
ex-De pu ta da San dra Star ling, que ela cer ta men te
sem pre se cons ti tu iu em um es te io, ten do se de di ca-
do, com mu i to es me ro, à bus ca do me lhor para o Bra -
sil. Inclu si ve hoje di a lo guei com ela, por que es ta va
pre o cu pa do.

Gos ta ria de aqui ex ter nar a mi nha ami za de e
con fi an ça em San dra Star ling e di zer que, se ela saiu,
é por que mu i to gos ta do Bra sil, ama este Bra sil e quer 
mu i to que o in te res se pú bli co sem pre seja de fen di do.
Di ver gên ci as po dem ocor rer, mas te nho cer te za de
que San dra Star ling es ta va de fen den do o que con si-
de ra va me lhor para o Mi nis té rio do Tra ba lho, para o
Pre si den te Lula.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra Iris de
Ara ú jo, do PMDB de Go iás, por per mu ta com a Se na-
do ra Serys Slhes sa ren ko.

V. Exª tem até vin te mi nu tos, Se na do ra.
A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em ple no de ba-
te da re for ma pre vi den ciá ria, quan do o as pec to mais
po lê mi co da dis cus são é o cha ma do rom bo da Pre vi-
dên cia, eis que as sis ti mos a um bru tal au men to des -
se rom bo, que che gou a R$9,5 bi lhões no pri me i ro se -
mes tre de 2003.

Nes se pe río do, as con tri bu i ções para o INSS
so ma ram R$36,1 bi lhões, mas o pa ga men to de be ne-
fí ci os su biu para R$45,6 bi lhões. Tudo isso em con se-

qüên cia da cri se, que cor rói como fer ru gem a ren da
dos tra ba lha do res.

Qu an to mais ex pe riên cia acu mu lo nes ta vida,
seja em que cam po for, mais en ten do o va lor da per -
sis tên cia. Mu i tas ve zes é só na quar ta, na quin ta ou
na dé ci ma re pe ti ção do mes mo es for ço que al can ça-
re mos o nos so ob je ti vo. O fran cês Jac ques La can,
psi ca na lis ta e teó ri co da psi ca ná li se, cos tu ma va afir -
mar que “só faz a sé rio quem faz em sé rie”. Ou seja,
até a se ri e da de de um tra ba lho de pen de da re pe ti ção.

Por isso – di an te da gra vi da de da ques tão so ci al
nes te mo men to – não me cons tran jo de vol tar a me
re fe rir, mais uma vez, à ne ces si da de ur gen te de se
cons tru i rem, em todo o Bra sil, mais e mais mo ra di as
po pu la res, para abri gar as cen te nas de mi lha res de
fa mí li as bra si le i ras que, nos úl ti mos anos, trans for ma-
ram ruas, pra ças, pon tes, bu e i ros e até ca ver nas ca -
va das na ro cha em lu gar de mo ra dia.

Mais re cen te men te, as in va sões de edi fí ci os e
ter re nos, pú bli cos ou pri va dos, têm sido a so lu ção en -
con tra da para hor das de de sem pre ga dos ou su bem-
pre ga dos, que não têm con di ções de pa gar alu guel e,
mu i to me nos, de cons tru ir, por si pró pri os, uma ha bi-
ta ção. De ses pe ra dos, pais de fa mí lia de i xam-se se-
du zir pela voz dos ra di ca is, que os in ci tam a mais e
mais in va sões, que re sul tam em mais e mais pos si bi li-
da des de vi o lên cia, de en fren ta men to.

Ain da ou tro dia, dei meu apo io ao pro gra ma de
mo ra di as lan ça do pelo Go ver no Fe de ral, re co nhe-
cen do-lhe a qua li da de, mas la men tan do a pou ca
quan ti da de, pois o que se pre ten dia re a li zar não ia
além de 5% do to tal do nos so dé fi cit ha bi ta ci o nal.

O Bra sil in te i ro quer mu i to mais e pre ci sa de mu -
i to mais. Nos úl ti mos dois dias, numa ope ra ção apa -
ga-in cên dio, o Go ver no deu si nal de que pre ten de
am pli ar seu pro gra ma de mo ra di as. Ontem, re u ni do
em cli ma de gran de pre o cu pa ção, o Con se lho de De -
sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al re co men dou al gu-
mas me di das ur gen tes, en tre elas o in cen ti vo à cons -
tru ção ci vil.

Mes mo com a ten dên cia a ser me nos tí mi do,
esse Go ver no, for ma do por li de ran ças for ja das na
luta con tra as de si gual da des so ci a is, ain da não en-
ten deu que, para pro vo car mu dan ças, é pre ci so um
cho que de quan ti da de, por que, para um dé fi cit de mo -
ra di as su pe ri or a sete mi lhões de uni da des, pou ca di -
fe ren ça fará cons tru ir pou co mais de 300 mil ha bi ta-
ções em um ano. Esse nú me ro fará, te nho cer te za, a
fe li ci da de de 300 mil fa mí li as, mas o ta ma nho da ex -
clu são con ti nua em mais de seis mi lhões!
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Numa li nha de atu a ção pro po si ti va, apre sen tei
nes te ple ná rio o do cu men tá rio que re gis trou os re -
sul ta dos de um pro gra ma de mo ra di as po pu la res,
ba se a do na tra di ção dos mu ti rões, que re a li za mos
na Ca pi tal e em todo o Esta do de Go iás há mais de
duas dé ca das. A ini ci a ti va des per tou em vá ri os Se -
na do res a me mó ria de pro je tos se me lhan tes re a li-
za dos em ou tros Esta dos, com re sul ta dos mais do
que sa tis fa tó ri os.

Hoje, pro po nho a união dos Go ver nos Fe de ral,
Esta du a is e Mu ni ci pa is, mais os tra ba lha do res sem
teto, para cons tru í rem, de ime di a to, den tro de um cál -
cu lo cu i da do sa men te ela bo ra do por quem tem am pla
ex pe riên cia no se tor, 1,740 mi lhão de no vas mo ra di as
por ano. É pre ci so ter uma meta, um pra zo, e é pre ci so
ser ou sa do! Os chi ne ses não cons tru í ram a Mu ra lha
da Chi na? Os bra si le i ros, Se na dor Hé lio Cos ta, já fo -
ram ca pa zes de cons tru ir no cer ra do uma nova e
avan ça da Ca pi tal.

De acor do com essa pro pos ta, ab so lu ta men te
pos sí vel de ser im ple men ta da, os 500 ma i o res Mu ni-
cí pi os do Bra sil cons tru i ri am cada um 100 ca sas por
mês, ape nas 100 ca sas por mês! Ao ano, no País, se -
ri am 600 mil re si dên ci as.

Va mos dar se qüên cia ao ra ci o cí nio, Sr. Pre si-
den te. Os 500 Mu ni cí pi os de por te mé dio te ri am a
ta re fa de edi fi car 50 ca sas por mês, tão so men te 50
mo ra di as! Ao ano, se ri am 300 mil te tos para nos sas
fa mí li as.

Por fim, 3,5 mil Mu ni cí pi os fi ca ri am com a in-
cum bên cia de er guer vin te ca sas por mês, so men te
vin te ca sas! Mas, ao ano, se ri am 840 mil no vas re si-
dên ci as por este Bra sil afo ra.

So man do es sas três fren tes, ao ano, no País ha -
ve ria exa ta men te 1,740 mi lhão de no vas mo ra di as.
Em qua tro anos, se ri am 6,960 mi lhões de no vas ca -
sas, o que pra ti ca men te zera o dé fi cit bra si le i ro, cal cu-
la do em sete mil re si dên ci as.

Veja bem, Sr. Pre si den te, que es ta mos fa zen do
um cál cu lo para ba i xo, en vol ven do ape nas 4,5 mil dos 
5,561 mil Mu ni cí pi os bra si le i ros, mas é ló gi co que to -
das as ci da des aca ba rão sen do en vol vi das por essa
ma ra vi lho sa mo vi men ta ção que visa a ga ran tir a ci da-
da nia e a dig ni da de de nos so povo. Isso sig ni fi ca que
o nos so dé fi cit re al men te se ria ze ra do.

E é pre ci so cons tru ir em to das as lo ca li da des do 
País, para que os Mu ni cí pi os onde a ofer ta au men ta
não se tor nem pó los de atra ção de sem teto. É evi den-
te que é ne ces sá rio aten der aos que es tão acam pa-
dos em in va sões, mas tam bém é pre ci so acu dir os
que vi vem sob ris co, em con di ções inu ma nas. É pre ci-

so que haja um pro ces so vi sí vel em to das as re giões
e áre as do País, para des per tar a con fi an ça das pes -
so as, de ses ti mu lan do as in va sões.

Ao Go ver no Fe de ral, ca be ri am os re cur sos para 
o ma te ri al de cons tru ção; aos Go ver nos Esta du a is, a
res pon sa bi li da de de ofe re cer a in fra-es tru tu ra, água,
ener gia, ur ba ni za ção; e, às Pre fe i tu ras, a ofer ta dos
ter re nos e a co or de na ção do pro gra ma em cada Mu -
ni cí pio, com ofer ta de as sis tên cia téc ni ca e plan tas.
Aos sem-teto, ca be rá a ta re fa de cons tru ir em re gi me
de mu ti rão. Ten do um ter re ni nho e con di ções de cons -
tru ir, o povo cons trói – dis so nin guém du vi da. Cons trói
de ime di a to para se abri gar e vai cons tru in do a vida
toda, me lho ran do e em be le zan do a casa pró pria, por -
que é sua pro pri e da de.

Além de di mi nu ir o cus to, o mu ti rão pos si bi li ta ao 
ci da dão em si tu a ção de ca rên cia a par ti ci pa ção di re ta
na cons tru ção de sua casa, tor nan do-o mais for te, es -
ti mu lan do sua auto-es ti ma, li ber tan do-o da po si ção
de mero re ce be dor.

Va mos en vol ver na cons tru ção da casa pró pria
mi lha res de pes so as de sem pre ga das, que hoje vi vem
sob ten das de plás ti co, no im pro vi so e na pro mis cu i-
da de, co lo can do em ris co a vida e a sa ú de fí si ca e
psí qui ca das cri an ças.

Além de mais ba ra ta, a cons tru ção de mo ra di as
em mu ti rão vai ti rar das ga ve tas de nos sas uni ver si-
da des uma quan ti da de in crí vel de al ter na ti vas de ma -
te ri a is e téc ni cas de cons tru ção já des co ber tos e tes -
ta dos. Assim, va mos fa zer a real e ver da de i ra ex ten-
são uni ver si tá ria, dan do sig ni fi ca do so ci al ao tra ba lho
dos nos sos pes qui sa do res.

Só um pro gra ma des se tipo, que en vol va, que
apa i xo ne, que mo bi li ze mu i ta gen te pode fa zer o mi la-
gre da mu dan ça tão es pe ra da. Essa é a obra de um
es ta dis ta. Essa é, nes te mo men to, a mais bela obra
sob a li de ran ça do Pre si den te que es co lhe mos.

Hoje, o IBGE tem con di ções de ras tre ar cada
rua de cada Mu ni cí pio, cada pe que na cor ru te la da
zona ru ral, as fa ve las, as re giões ri be i ri nhas, as mo ra-
di as de ris co nas en cos tas. O IBGE sabe onde e o
quan to fal ta. E nem pre ci sa mos mais de nú me ros.
Bas ta olhar, do alto, o acam pa men to dos sem-teto no
ter re no da Volk swa gen ou as cri an ças nor des ti nas
cor ren do ris co sob frá ge is pon tes de ma te ri al im pro vi-
sa do, cons tru í das so bre os ala ga dos. O que fal ta é fa -
zer e fa zer em gran de es ca la.

É pre ci so que leis se jam cum pri das. A Cons ti tu i-
ção bra si le i ra con si de ra a mo ra dia um di re i to do ci da-
dão. Esse di re i to tem de sair da le tra para a re a li da de.
Di an te do pa vo ro so ce ná rio de ex clu são so ci al que
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es ta mos vi ven do, é pre ci so, com ur gên cia ur gen tís si-
ma, pro var a to dos que a de mo cra cia é o me lhor ca mi-
nho para a so lu ção dos nos sos pro ble mas so ci a is.

E o me lhor ar gu men to pos sí vel é aque le que se
fun da men ta na mu dan ça con cre ta, na trans for ma ção,
na in clu são dos ex clu í dos.

Não es tou di zen do ne nhu ma no vi da de: a cons -
tru ção ci vil é o ramo de ati vi da de que mais em pre ga
jus ta men te na que le se tor em que há mais
mão-de-obra dis po ní vel. Nas úl ti mas dé ca das, tan to
as ati vi da des mais pe sa das, como a de pe dre i ro,
quan to as mais de li ca das, como a de co lo ca dor de
azu le jos e ou tros aca ba men tos, em pre gam, in clu si ve,
mu i ta mão-de-obra fe mi ni na. E, no Bra sil in te i ro, na ci -
da de e na roça, es ta mos as sis tin do ao fe nô me no da
trans for ma ção dos nú cle os fa mi li a res, com mais e
mais mu lhe res res pon sá ve is pelo sus ten to da fa mí lia.

A cons tru ção ci vil, por si só, mo vi men ta toda
uma ca de ia pro du ti va, que co me ça na cor re ta gem e
ter mi na no mo bi liá rio. É uma in fi ni da de de em pre gos
que po dem ser ge ra dos. E, mais do que em pre gos,
que já re pre sen tam uma trans for ma ção im por tan tís si-
ma, a pos si bi li da de de ti rar do de sam pa ro mi lhões de
bra si le i ros sem teto.

Por isso, mais uma vez, vol to a su ge rir: ex pe ri-
men tem, Srs. Mi nis tros, fi nan ci ar a cons tru ção de mo -
ra di as em sis te ma de mu ti rões.

Srªs e Srs. Se na do res, ou o Bra sil se une para
cri ar so lu ções ou nos se pa ra mos cada vez mais, au -
men tan do os gra ves pro ble mas que já en fren ta mos.
Não te nho vo ca ção para pro fe ta do apo ca lip se, mas
meu co ra ção e mi nha ra zão me di zem: não há mais
tem po de es pe ra. Já vi ve mos com mu i to so fri men to e
à be i ra do abis mo. O pró xi mo pas so tem de ser a
cons tru ção de uma pon te so bre esse abis mo. E essa
pon te é, sem dú vi da ne nhu ma, toda fe i ta de mo ra di as
para os bra si le i ros sem teto.

O povo quer. O Bra sil pode. Mo ra dia já!
Mu i to obri ga da.

Du ran te o dis cur so da Sra. Íris de Ara ú-
jo, 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. Hé lio Cos ta.

O SR. PRESIDENTE (Hé lio Cos ta) – Por per mu-
ta com o Se na dor José Jor ge, te nho a hon ra de pas -
sar a pa la vra ao ilus tre Se na dor, pelo Esta do de To-
can tins, Edu ar do Si que i ra Cam pos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – No bre Pre si den te, Se na dor Hé lio Cos ta, do
Esta do de Mi nas Ge ra is, Srªs e Srs. Se na do res, meus 

ca ros te les pec ta do res da TV Se na do e ou vin tes da
Rá dio Se na do, se nho ras e se nho res ocu pan tes da
tri bu na e das ga le ri as, nes ta épo ca em que o Con-
gres so se en con tra em con vo ca ção ex tra or di ná ria,
nes te mo men to em que está ha ven do re u niões de
Co mis sões, in clu si ve da CPI Mis ta pre si di da pelo Se -
na dor Ante ro Paes de Bar ros, e tam bém no mo men to
em que o Go ver no Fe de ral dis cu te o PPA, que são os
pla nos plu ri a nu a is, com seus téc ni cos e com os Go-
ver nos de Esta do, re tor no à tri bu na des ta Casa. 

Na se ma na pas sa da, ti ve mos a vi si ta do Mi nis-
tro-Che fe da Casa Ci vil, José Dir ceu, e tam bém do
Mi nis tro Gu i do Man te ga a Pal mas para, jun to com en -
ti da des não-go ver na men ta is, o Go ver na dor do Esta -
do e a Pre fe i ta, fa ze rem um am plo de ba te so bre o
PPA e so bre as ex pec ta ti vas do povo to can ti nen se
com re la ção ao que de ve ria cons tar nos pla nos e pro -
je tos como es tra té gi co para os pró xi mos anos.

De po is des sa re u nião e da ida des ses téc ni cos,
tive opor tu ni da de, na data de on tem, de en vi ar um ofí -
cio ao Mi nis tro Gu i do Man te ga, tra tan do da eclu sa de
La je a do, no rio To can tins.

Os dis cur sos mais co muns nes ta Casa pren-
dem-se nor mal men te às pés si mas con di ções das es -
tra das no Bra sil. E esse pro ble ma se ar ras ta e se ar -
ras ta rá para sem pre, por que a op ção bra si le i ra –
como bem dis se o Se na dor Hé lio Cos ta hoje, quan do
apar te a va a Se na do ra Serys Slhes sa ren ko, que re-
cla ma va das es tra das – é por trans por tar a pro du ção
na ci o nal so bre ro das.

Se ana li sar mos cada um dos con ti nen tes, ve ri fi-
ca re mos que o trans por te fer ro viá rio e a uti li za ção
dos rios são co muns no mun do in te i ro. No vale do
Mis sis si pi, nos Esta dos Uni dos, onde ocor re o trans -
por te aqua viá rio, há duas fer ro vi as, uma em cada
lado do rio, para trans por tar a pro du ção, le var in su-
mos, ba ra te an do a pro du ção na ci o nal.

Tive con ta tos com jor na lis tas da Ga ze ta Mer -
can til e de ou tros jor na is, que sus pe i ta vam de que o
pa pel de al gu mas ONGs era apre sen tar pro ble mas
am bi en ta is quan do a ques tão eram as nos sas fer ro-
vi as, as nos sas hi dro vi as, por que a soja bra si le i ra
des per ta gran de in te res se no mun do in te i ro. Já te-
mos con di ções de ul tra pas sar ou tros pro du to res,
como os Esta dos Uni dos da Amé ri ca do Nor te. Vou
ci tar, como exem plo, o meu Esta do do To can tins, que 
é o mais cen tral de to dos os Esta dos bra si le i ros.
Numa re gião onde há o Pro de cer, na ci da de de Pe -
dro Afon so, vi zi nha à Ba hia, per to de Bar re i ras, onde 
a pro du ção é gran de, e pró xi ma a Mato Gros so, ma i-
or pro du tor na ci o nal do al go dão, o que ocor re? Na
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hora do es co a men to da pro du ção, é esse dra ma,
essa lás ti ma. De po is, pega-se a Be lém–Bra sí lia,
dois mil qui lô me tros de es tra da, ou se faz a op ção
por sair por Ita qui ou pelo por to de San tos ou de Pa -
ra na guá, no Esta do do Pa ra ná.

Sr. Pre si den te, é um ab sur do, é ina cre di tá vel o
que isso acar re ta de cus tos: no mí ni mo, US$30 por to -
ne la da de soja ex por ta da! Qual não se ria a van ta gem
da soja bra si le i ra no mer ca do ex te ri or se ti vés se mos
con di ções de trans por tar – vou ci tar no va men te o
Esta do do To can tins – a soja sa í da de Pe dro Afon so
ou da re gião vi zi nha da Ba hia usan do a eclu sa do La -
je a do, se con clu í das fos sem as obras? É esse o mo ti-
vo que me traz a esta tri bu na. Se ri am 700 qui lô me tros
de na ve ga ção até o ter mi nal da Fer ro via Nor te-Sul,
que já está em ter ri tó rio to can ti nen se, na ci da de de
Agui ar no pó lis. Lá está pra ti ca men te pron ta a pla ta for-
ma mul ti mo dal que fará exa ta men te a co ne xão das
bar ca ças com a Fer ro via Nor te-Sul. Pe gan do-se a
Fer ro via Nor te-Sul, pas sa-se por Aça i lân dia e Impe -
ra triz, se gue-se até o por to de Ita qui, que é exa ta men-
te o mais pró xi mo dos mer ca dos nor te-ame ri ca no e
eu ro peu; são mi lhas e mi lhas ma rí ti mas que va mos
ga nhar se de i xar mos de ex por tar a nos sa soja pelo
por to de San tos, por exem plo, para não fa lar do por to
do Esta do do Pa ra ná.

Isso é ób vio, Sr. Pre si den te, é de uma cla re za
me ri di a na.

No en tan to, vem a dis cus são do PPA, e eu, pro -
fun da men te pre o cu pa do, en vi ei on tem ao Mi nis tro
Gu i do Man te ga uma am pla ex po si ção de mo ti vos, pe -
din do que não de i xas se de fa zer cons tar nos pla nos
plu ri a nu a is bra si le i ros os re cur sos ne ces sá ri os a uma 
obra que não é nova. A Usi na Hi dre lé tri ca do La je a do
fi cou pron ta há dois anos. Mas é ló gi co que, com o ad -
ven to da usi na, ti ve mos o pro ble ma do blo que io da
na ve ga ção do rio To can tins. A obra da eclu sa co me-
çou e já há três a qua tro mil ope rá ri os em pre ga dos.
No en tan to, a obra está pa ra li sa da.

Sr. Pre si den te, co lo co-me sem pre como um
Par la men tar do PSDB. Fiz com esta Casa o com pro-
mis so de não vir à tri bu na tra zer os dis cur sos an ti gos
do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, do José Dir -
ceu e do José Ge no í no; que eu não iria brin car com
aqui lo que se cha ma de in co e rên cia en tre o que foi
pro me ti do e o que está sen do fe i to. Esse é um mo -
men to pas sa do. Eu dis se mais: fi ca ram es que ci dos
os li vros do so ció lo go Fer nan do Hen ri que Car do so
na prá ti ca da Pre si dên cia da Re pú bli ca. Ele mes mo
dis se isto em cer ta opor tu ni da de: “Esque çam o que
eu es cre vi como so ció lo go. É di fe ren te da qui lo que

pos so e devo fa zer na con di ção de Pre si den te da Re -
pú bli ca”.

Sen do as sim, mes mo in te gran do o PSDB, ten do
tra ba lha do no pri me i ro e no se gun do man da to e ten -
do per di do, de mo cra ti ca men te, uma ele i ção, não de i-
xei de sen tir, como bra si le i ro, a vi bra ção dos meus fi -
lhos, dos vi zi nhos, da po pu la ção, do Bra sil, quan do
ele geu o Pre si den te que que ri am ele ger há tan to tem -
po. Esse não é o pa pel de um Se na dor, ain da que de
um par ti do de Opo si ção. Não me ca bem duas ati tu-
des: pri me i ro, mu dar de par ti do e ir para a base go ver-
nis ta me apro ve i tar, mes mo no in tu i to de be ne fi ci ar
meu Esta do. Fi can do no meu Par ti do, man te nho a au -
to ri da de de quem, na Opo si ção, faz os pe di dos da tri -
bu na, pe di dos em fun ção do de sen vol vi men to do meu 
Esta do. Ou tra ati tu de que não me cabe é vir à tri bu na
ape nas para fus ti gar. É fá cil! Te mos aces so ao Si a fi,
por meio do qual é pos sí vel sa ber quan tos qui los de
man ti men tos são com pra dos para a re si dên cia do
Pre si den te da Re pú bli ca; quan to Sua Exce lên cia gas -
ta com vi a gens in ter na ci o na is e uma por ção de co i-
sas. Nis so, te mos que di zer que o PT foi um mes tre,
foi cra que. Não vo tou a Lei de Res pon sa bi li da de Fis -
cal, não vo tou a Lei do Fun def. Se ma nal men te, nós
sa bía mos aqui até as aze i to nas que eram con su mi-
das no Pa lá cio do Pla nal to. Pa pel de Opo si ção, mas
um tipo de Opo si ção que eu não me in te res so fa zer.

Eu acom pa nho, por meio do Si a fi, o de sen vol vi-
men to do Orça men to da União. Estou ve ri fi can do na
data de hoje que, em ter mos de in ves ti men to, o Go-
ver no já pa gou 2,7% do que está pre vis to para in ves ti-
men to nes te ano. Ora, Sr. Pre si den te, nós já es ta mos
no fi nal do mês de ju lho. Se em pe nha mos R$9 bi lhões
e pa ga mos 2% de todo o to tal pre vis to para in ves ti-
men to, é ló gi co que há um pro ble ma de li qui dez em
to dos os Esta dos, em to das as ci da des. É exa ta men te
por essa ra zão que es ta mos ten do de fla ção.

No meu Esta do, uma obra ape nas, uma eclu sa
im por tan te, está pa ra li sa da; se o Go ver no des se hoje
a or dem de ser vi ço para re to mar as obras, te ría mos
qua tro mil pes so as em pre ga das di re ta men te na que la
obra. Não vou ci tar a Fer ro via Nor te-Sul, den tre ou tras
gran des obras que po de ri am ser re i ni ci a das. Se isso
ocor re em To can tins, é ló gi co que fal tam re cur sos, e
de i xa de ha ver a cir cu la ção em mi lha res de pro je tos
pelo Bra sil afo ra.

Então, Sr. Pre si den te, cre io que a dis po si ção do
Mi nis tro Gu i do Man te ga, de ter ido ao meu Esta do
dis cu tir o PPA, es cla re ceu a S. Exª que es ta mos pen -
san do no Bra sil para mu i tos anos à fren te. Pal mas é a
mais cen tral das ca pi ta is bra si le i ras; o rio To can tins
tem a Usi na de Tu cu ruí, uma usi na ex tra or di ná ria, e
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tam bém exis tem obras de uma eclu sa a ser cons tru í-
da por lá; te mos a Usi na Luís Edu ar do Ma ga lhães
(Usi na do La je a do*), 60 qui lô me tros aci ma de Pal-
mas; te mos Cana Bra va, que fica ao Nor te de Go iás,
di vi sa com To can tins; te mos Ser ra da Mesa, cons tru í-
da e fun ci o nan do tam bém no rio To can tins; está em
cons tru ção a Usi na de Pe i xe, tam bém no le i to do Rio
To can tins. Sr. Pre si den te, tra ta-se de um dos rios de
me lhor apro ve i ta men to, prin ci pal men te para a ge ra-
ção de ener gia elé tri ca. Sa be mos que, da for ma ção
des ses gran des la gos, te mos o uso múl ti plo das
águas, que per mi tiu, por exem plo, à ci da de de Pal-
mas, um lago de 180 qui lô me tros de com pri men to por 
nove qui lô me tros de lar gu ra. Daí, vem o tu ris mo, a
pes ca, a ir ri ga ção.

To dos sa bem que o gran de pro ble ma que o
mun do in te i ro vai atra ves sar em me a dos des te sé cu lo
será a ques tão da água. Ti ve mos, no sé cu lo pas sa do,
vá ri as guer ras por ca u sa do pe tró leo. Ti ve mos uma
guer ra re cen te, e não se con se gue uma ar gu men ta-
ção pla u sí vel, que não seja o in te res se pelo pe tró leo.
Isso vai ocor rer com re la ção à água.

Então, tudo isso que es tou di zen do é um as sun-
to só: é o me lhor apro ve i ta men to do nos so po ten ci al,
do for te po ten ci al do País que tem um gran de per cen-
tu al das águas do ces de todo o Pla ne ta. No en tan to,
in sis ti mos nes se equí vo co.

Acho jus ta a bri ga dos Par la men ta res por re cur-
sos para a re cu pe ra ção das es tra das. Pen so que isso
vai mu i to da ges tão es ta du al. Não faço um de sa fio,
mas ape nas uma cons ta ta ção e uma con vo ca ção aos 
meus Pa res, aos te les pec ta do res da TV Se na do, aos
que me es cre vem pela ca i xa do ci da dão, para o meu
e-mail: o Esta do do To can tins só ti nha pro ble mas em
uma ro do via, exa ta men te uma ro do via fe de ral, que fi -
cou aban do na da por tan tos anos, a ro do via Be-
lém-Bra sí lia. As ou tras ro do vi as, que fo ram de le ga-
das ao Esta do, es tão em per fe i to es ta do de con ser va-
ção. Estra das no vas. Hoje, se vai a Pal mas em oito
ho ras, sa in do pelo nor te de Bra sí lia, pas san do pela
Cha pa da dos Ve a de i ros e Cam pos Be los. Che ga-se a 
Pal mas em oito ho ras de vi a gem, sem ne nhum bu ra-
co – ro do via fe i ta pelo Go ver no do Esta do, ro do via
Luiz Car los Pres tes, ro do via Co lu na Pres tes, uma ho -
me na gem àque le bra si le i ro tão im por tan te que por ali
pas sou ten tan do mu dar este País.

As ro do vi as es ta du a is no To can tins es tão bem.
O Go ver no Fe de ral, re cen te men te, pela ação lú ci da
do Mi nis tro Ander son Ada u to, con vo cou o Se cre tá rio
de Obras do Esta do de To can tins, fir mou um con vê-
nio, re pas sou re cur sos, o Esta do pe gou as má qui nas
do pró prio De par ta men to Esta du al de Estra das Ro-

da gens, o nos so Der tins, e re cu pe rou vá ri os qui lô me-
tros da Be lém-Bra sí lia, res ta be le cen do o trá fe go. Não
há mais blo que io na Be lém-Bra sí lia, não há mais
aque la ques tão emer gen ci al, por que o Mi nis tro en-
ten deu que a for ma mais rá pi da de re sol ver o pro ble-
ma era con vo car o Esta do que tem as me lho res con -
di ções em to das as suas es tra das. Foi fe i to um con vê-
nio rá pi do. Ouvi da po pu la ção a res pos ta pron ta:
“Puxa! Ain da no tem po do Go ver na dor Si que i ra Cam -
pos, ele pe diu ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so para con ce der para o Esta do de To can tins a ma -
nu ten ção da Be lém-Bra sí lia, es pi nha dor sal do nos so
Esta do, que ela não vai mais ter pro ble mas gra ves
como os que es tão ocor ren do até a data de hoje”.

Foi de mu i ta va lia a ação rá pi da do Mi nis tro
Ander son Ada u to. Aliás, en vi ei a S. Exª um ofí cio em
28 de maio, na con di ção de co or de na dor, já que fui
es co lhi do pe los meus Pa res como co or de na dor da
Ban ca da to can ti nen se para os nos sos as sun tos jun to
ao Go ver no Fe de ral. No ofí cio, co lo quei para S. Exª
que a pri o ri da de nú me ro um era, ló gi co, a ple na re cu-
pe ra ção da Be lém-Bra sí lia, que es ta va in ter rom pi da.
Isso era uma ca tás tro fe para o Esta do, pre ju di can do o 
Pará, o Ama zo nas, pois é gran de o trá fi co na ro do via
Be lém-Bra sí lia. A nos sa prin ci pal pre o cu pa ção, uma
vez que a Ban ca da co lo cou re cur sos no Orça men to
da União, era exa ta men te a eclu sa de La je a do, na
Usi na Luís Edu ar do Ma ga lhães. E é exa ta men te por
essa ra zão que es tou vol tan do à tri bu na.

Estou aqui com o ofí cio que fiz ao Mi nis tro
Ander son Ada u to e com o ofí cio que en vi ei, na data
de on tem, ao Mi nis tro Gu i do Man te ga, logo após a
sua vi si ta ao meu Esta do, para que S. Exª, jun to com
seus téc ni cos, pen se mu i to nes te País. Com a cons -
tru ção da eclu sa na Usi na Luís Edu ar do Ma ga lhães,
va mos ter a na ve ga ção de mais de 700 qui lô me tros, o 
que vai vi a bi li zar todo o pre ço da nos sa soja. E va mos
pe gar o ter mi nal da Fer ro via Nor te-Sul e che gar ao
Por to de Ita qui, no Ma ra nhão.

Não há uma ra zão, Sr. Pre si den te. Em uma das
re u niões, hou ve a de fe sa de se fa zer Tu cu ruí – as
duas obras es tão an dan do pa ra le la men te – e se de i-
xar a eclu sa de La je a do para um pró xi mo mo men to.
Isso é im pen sá vel. Qu an do o Pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va pas sou pelo To can tins, na cam pa nha,
de i xou uma fra se de que todo to can ti nen se se re cor-
da. Sua Exce lên cia dis se que a pior obra é a obra pa -
ra li sa da. E ele tem ra zão, por que, uma vez ini ci a da a
obra, de po is de uma gran de mo bi li za ção – con tra tos,
ma te ri al, pla ne ja men to –, se ela é pa ra li sa da, a em -
pre sa res pon sá vel é obri ga da a de mi tir e, com essa
de mis são, per de-se no re co lhi men to das obri ga ções
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so ci a is, há a des mo bi li za ção do can te i ro, a pa ra li sia
no co mér cio das ci da des do en tor no, en fim, é uma
ver da de i ra tra gé dia para Pal mas, para Mi ra ce ma,
para To can tí nia, para Mi ra nor te, para La je a do – isso
se re pe te to das as ve zes em que se pa ra li sam as
obras des sa eclu sa tão im por tan te para o Esta do do
To can tins.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Inter rom po o meu dis cur so, Sr. Pre si den te,
para ou vir o gran de Se na dor José Jor ge, que foi tam -
bém o nos so gran de mi nis tro.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Meu caro Se na-
dor, pela im por tân cia que tem o pro nun ci a men to de V.
Exª, gos ta ria de dele par ti ci par e de me so li da ri zar
com V. Exª em re la ção a essa ques tão das obras pa -
ra li sa das. No meu Esta do de Per nam bu co tam bém
te mos di ver sas, pra ti ca men te to das as obras fe de ra is,
in clu si ve o me trô do Re ci fe, so bre o qual já tive opor -
tu ni da de de fa lar aqui. São obras que es tão pa ra li sa-
das des de o iní cio do go ver no, e não fal tam re cur sos
– há re cur sos pre vis tos no Orça men to, há re cur sos de
con vê ni os in ter na ci o na is. Essa pa ra li sa ção se ex pli ca
ape nas pela mu dan ça de go ver no. Qu an do isso acon -
te ce, é na tu ral até que seja fe i ta a pa ra li sa ção para re -
e xa mi nar de ter mi na das obras, só que já faz sete me -
ses, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, e es sas obras
não fo ram re i ni ci a das. Qu e ro me so li da ri zar com V.
Exª em re la ção à eclu sa, mas tam bém gos ta ria de
am pli ar o dis cur so de V. Exª e in clu ir to das as obras
que es tão pa ra li sa das no Bra sil in te i ro. Que elas se -
jam re i ni ci a das ain da este ano pelo me nos, por que
cada obra pa ra li sa da faz au men tar o de sem pre go.
Não adi an ta pen sar mos em Fome Zero e em Pri me i ro
Empre go se não es ta mos nem man ten do aque les
em pre gos que já exis ti am an tes de o go ver no as su-
mir. Era só isso.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Mu i to obri ga do, Se na dor José Jor ge, pela in -
ter ven ção de V. Exª.

Eu di zia que não con si de ro que eu faça uma
atu a ção de par la men tar de opo si ção, ao con trá rio,
faço uma po lí ti ca re i vin di can te para o meu Esta do.
Sa u dei a ida do Mi nis tro Gu i do Man te ga e do Mi nis tro
José Dir ceu ao meu Esta do e que ro, ago ra, num mo -
men to em que os mi nis tros es tão pen san do no PPA,
ma ni fes tar a mi nha es pe ran ça de que o mi nis tro re al-
men te te nha, como obra pri o ri tá ria em ter mos de hi -
dro via nes te País, a eclu sa na Usi na Luís Edu ar do
Ma ga lhães.

Ela não tem ne nhum pro ble ma de or dem am bi-
en tal, ne nhum pro ble ma no TCU. Eu po de ria di zer
aqui que a Usi na de Tu cu ruí está no re la tó rio de obras 
com in dí ci os gra ves a se rem sa na dos, se gun do avi -
sos que emi te o TCU para esta Casa, mas não que ro
que seja esse o ar gu men to, por que são ques tões sa -
ná ve is e, além dis so, uma obra não con cor re com a
ou tra, ao con trá rio, am bas são no Rio To can tins. Gos -
ta ria que fos se le va do em con si de ra ção ape nas que,
pela po si ção da eclu sa na Usi na Luís Edu ar do Ma ga-
lhães, a Usi na do La je a do, va mos ga nhar 700 qui lô-
me tros de na ve ga ção.

Não há uma ex pli ca ção para que não cons tem
no PPA re cur sos que per mi tam a cons tru ção des sa
obra. Te mos tam bém a ques tão ime di a ta or ça men tá-
ria: há re cur sos. Acho que te mos que ter pa ciên cia
com o co me ço, com pre en são para com o aze i ta men-
to da má qui na, en fim, com toda uma de fi ni ção de po lí-
ti cas.

Sei que, nes te exa to mo men to, o go ver no re ú ne
seus mi nis tros para es tu dar a ques tão das obras, mas
está re al men te na hora de sa ir mos de ape nas 2% de
exe cu ção or ça men tá ria em ter mos de in ves ti men to e
par tir mos para a re a li za ção, para a con ti nu i da de des -
sas obras.

Por úl ti mo, Sr. Pre si den te, que ro de i xar aqui a
mi nha so li da ri e da de aos go ver na do res no que diz
res pe i to às con tri bu i ções cri a das que di mi nu em sig ni-
fi ca ti va men te os re cur sos re ce bi dos pe los es ta dos,
no caso a CPMF e a Cide: que elas se jam re ce i tas
com par ti lha das. Enten do que, se os go ver na do res
são im por tan tes para as re for mas, se o Pre si den te
pre ci sa dos go ver na do res para con cre ti zar a re for ma
da Pre vi dên cia, que Sua Exce lên cia te nha tam bém
nos go ver na do res os seus par ce i ros e que não se jam
cri a das mais con tri bu i ções que de i xem os es ta dos de
fora. Assim fa zen do, es tar-se-á pro mo ven do uma
cen tra li za ção de re cur sos que é ex tre ma men te da no-
sa às fi nan ças dos es ta dos e dos mu ni cí pi os.

Acho que deve ha ver com par ti lha men to de re -
ce i tas, acho que a Cide e a CPMF – se esta úl ti ma for
trans for ma da em im pos to per ma nen te – de vem ser
com par ti lha das com os es ta dos e os mu ni cí pi os. Se -
ria para os pre fe i tos e para os go ver na do res uma
ques tão de jus ti ça.

Eram es ses, Sr. Pre si den te, os as sun tos que me 
tra zi am à tri bu na essa tar de.

Mu i to obri ga do.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-

den te, pela or dem.
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O SR. PRESIDENTE (Hé lio Cos ta) – Per fe i ta-
men te, Se na dor.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – So li ci to a
pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Hé lio Cos ta) – Na al ter nân-
cia en tre Se na do res ins cri tos e co mu ni ca ções de li de ran-
ça, pas so a pa la vra ao ilus tre Lí der do Par ti do dos Tra ba-
lha do res e do Blo co do Go ver no, Se na dor Tião Vi a na.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Como Lí der.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, de se jo ape nas co mu ni car ao Se na do Fe de ral
o ocor ri do ago ra, há pou cos mi nu tos, na Co mis são Exe -
cu ti va Na ci o nal do Par ti do dos Tra ba lha do res, quan do
de ci di mos, por am pla ma i o ria, pela re a fir ma ção das re -
so lu ções to ma das pelo di re tó rio na ci o nal du ran te o mês 
de ju lho, nos dias 11 e 12 do mês de ju lho, a re a fir ma-
ção de to das as re so lu ções a fa vor da re for ma da Pre vi-
dên cia So ci al que tra mi ta no Con gres so Na ci o nal.

Con fir ma mos apo io, por am pla ma i o ria, ao re la-
tó rio do De pu ta do José Pi men tel, que tra mi ta na Câ -
ma ra dos De pu ta dos e será vo ta do em bre ve, e, ao
mes mo tem po, ex ter na mos a mais ab so lu ta in ten ção
de ver en ca mi nha da ao Con gres so Na ci o nal, como
ma té ria do Exe cu ti vo bra si le i ro, um pro je to que in clua
no sis te ma pre vi den ciá rio na ci o nal os qua ren ta mi-
lhões de bra si le i ros que até a pre sen te data não con -
se gui ram dos go ver nos an te ri o res a co ber tu ra de um
real se quer na hora do seu en ve lhe ci men to.

Tra ta-se, por tan to, de uma po si ção am pla men te
re fle ti da pelo Par ti do dos Tra ba lha do res na sua Co-
mis são Exe cu ti va Na ci o nal, um apo io con cre to ao go -
ver no, um apo io de re a fir ma ção das re so lu ções ado -
ta das ago ra no mês de ju lho, o apo io ao re la tó rio do
De pu ta do José Pi men tel e, ao mes mo tem po, a nos sa
dis cor dân cia com o en ca mi nha men to po lí ti co ado ta-
do por mem bros da ma gis tra tu ra bra si le i ra no que diz
res pe i to à re for ma da Pre vi dên cia So ci al.

É um po si ci o na men to cla ro, fir me e con vic to que 
tem a Co mis são Exe cu ti va Na ci o nal do Par ti do dos
Tra ba lha do res, que teve como pre si den te na re u nião
de hoje o nos so gran de lí der José Ge no í no – con ta-
mos tam bém com a pre sen ça hon ro sa do Mi nis tro
José Dir ceu –, a re a fir ma ção das nos sas con vic ções
e a se gu ran ça de que o Bra sil se atu a li za rá se se guir
o cur so das re for mas pre vis tas.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Hé lio Cos ta) – Na se-

qüên cia dos pro nun ci a men tos dos Se na do res ins cri-
tos para a tar de de hoje, pas sa mos a pa la vra ao ilus -
tre Se na dor pelo Esta do de Per nam bu co, Se na dor
José Jor ge.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR JOSÉ JORGE, QUE, RETI-
RADO PELO ORADOR PARA REVISÃO,
SERÁ PUBLICADO OPORTUNAMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Hé lio Cos ta) – Na se-
qüên cia dos ora do res ins cri tos, vou pas sar a pa la vra
ao ilus tre Se na dor pelo Esta do do Rio Gran de do Sul
e Vice-Pre si den te do Se na do Fe de ral Pa u lo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Se na dor Hé lio Cos ta, Se na do res e Se na-
do ras, es ti ve hoje pela ma nhã, a con vi te do Pre si den-
te Luiz Iná cio Lula da Sil va, no Pa lá cio do Pla nal to,
onde foi re a li za da so le ni da de de lan ça men to do Fó-
rum Na ci o nal do Tra ba lho, li de ra do pelo Pre si den te
da Re pú bli ca e pelo Mi nis tro do Tra ba lho, ex-De pu ta-
do Fe de ral, Ja ques Wag ner.

Fui àque le even to re pre sen tan do esta Casa e
saí de lá sa tis fe i to, Se na dor Hé lio Cos ta, por que,
quan do nos re fe ri mos a dis cus são de fó rum do tra ba-
lho, olha mos para o ho ri zon te e lem bra mo-nos da fle -
xi bi li za ção da CLT, ou seja, da re ti ra da dos di re i tos
dos tra ba lha do res, como ocor reu na que le la men tá vel
epi só dio, ain da no ano pas sa do, em que se ten tou
apro var, na Câ ma ra dos De pu ta dos e no Se na do Fe -
de ral, pro je to que di zia que o ne go ci a do es ta ria aci ma
da pró pria lei.

E por que saí fe liz des se even to? Por que ouvi,
dos pro nun ci a men tos do Mi nis tro Ja ques Wag ner e
tam bém do Pre si den te Lula, que te mos de pa rar de
de ba ter a re la ção ca pi tal/tra ba lho sem pre sob a óti ca
de que o tra ba lha dor tem de per der. Va mos dar como
pá gi na vi ra da da his tó ria pen sar que 13º sa lá rio, fé ri-
as, ho ras-ex tras, li cen ças ges tan te e pa ter ni da de e
car ga ho rá ria de 44 ho ras se ma na is tra zem pre ju í zo
para a so ci e da de. Não tra zem pre ju í zo al gum. Pelo
con trá rio, se ana li sar mos a eco no mia des te País, ve -
re mos que, no pre ço fi nal do pro du to, o cor res pon-
den te ao que é pago ao tra ba lha dor, em mé dia, não
che ga a 10%. 

Por isso, en ten di como pro pos ta po si ti va, Srs.
Se na do res, por que o fó rum dis cu ti rá tri bu tos, en-
car gos so bre a fo lha, pre ser van do os di re i tos dos
tra ba lha do res, po lí ti cas de em pre go, uma nova re -
la ção en tre os sin di ca tos de em pre ga dos e de em -
pre ga do res, se a es tru tu ra sin di cal é boa ou ruim. O
fó rum de ba te rá o prin cí pio da Con ven ção 87 da
OIT, de ba te rá o con tra to co le ti vo de tra ba lho, for ta-
le ce rá a ne go ci a ção en tre sin di ca to de em pre ga do
e de em pre ga dor.
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É um mo men to ím par da nos sa his tó ria. Pela pri -
me i ra vez, te re mos um fó rum onde es ta rão re pre sen-
ta dos os lí de res dos tra ba lha do res, por suas cen tra is
sin di ca is e con fe de ra ções, es ta rão re pre sen ta dos os
lí de res dos em pre sá ri os, como tam bém o Ju di ciá rio,
que foi con vi da do, es ta rão re pre sen ta dos, tam bém,
os lí de res dos ser vi do res pú bli cos, que são tra ba lha-
do res, dis tin guin do-se en tre tra ba lha do res da área
pú bli ca, mi li tar, pri va da e ru ral.

Fui in for ma do de que esta Casa, o Se na do, po -
de rá in di car um ou dois Se na do res. Ha ve rá uma re -
pre sen ta ção do Se na do nes se fó rum, para dis cu tir a
ques tão do tra ba lho, a re la ção en tre em pre ga dos e
em pre ga do res, as sim como tam bém es ta rá re pre-
sen ta do nes se fó rum um nú me ro de De pu ta dos Fe -
de ra is. Nes se gran de en con tro para tro ca de idéi as se 
pro cu ra rá cons tru ir uma pro pos ta para ser en ca mi-
nha da a esta Casa, que, so be ra na men te, como dis se
o Pre si den te Lula, vai de ci dir se a pro pos ta é ruim,
boa, se deve ser al te ra da, ou não. Enfim, a re da ção fi -
nal do novo Có di go do Tra ba lho será dada pela Câ-
ma ra dos De pu ta dos e tam bém pelo Se na do Fe de ral.

Con si de ro o even to de uma gran de za à al tu ra do 
nos so Go ver no, por que eu, Se na dor Hé lio Cos ta, que
te nho sido um crí ti co de for ma pon tu al, como V. Exª
sabe, da re for ma da Pre vi dên cia, en ten do e te nho
dito que nes ta re for ma er ra mos no mé to do, no en ca-
mi nha men to e, eu di ria, tam bém no mé ri to.

Na opor tu ni da de em que o Pre si den te João Pa -
u lo foi ata ca do de for ma, eu di ria, con tun den te por se -
to res da so ci e da de por aque le even to, cla ro que la-
men tá vel, em que hou ve qua se uma guer ra cam pal
em fren te às por ta ri as prin ci pa is da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, por co nhe cer o De pu ta do João Pa u lo, elo gi-
ei sua po si ção, pois S. Exª foi peça fun da men tal no
pro ces so de ne go ci a ção da re for ma da Pre vi dên cia.
Estão as se gu ra das a pa ri da de e a apo sen ta do ria in -
te gral e ain da es ta mos dis cu tin do três te mas que en -
ten do po lê mi cos, qua is se jam a con tri bu i ção dos ina -
ti vos, a ques tão dos pen si o nis tas e a ida de. É cla ro
que ain da exis te o de ba te so bre o teto e o sub te to,
mas essa dis cus são já está em um ou tro pa ta mar e
es tou pre o cu pa do prin ci pal men te com os ba i xos sa -
lá ri os. Se hou ve avan ços é por que o Go ver no teve a
gran de za – e faço um elo gio ao nos so Go ver no – de
per ce ber que a re for ma da Pre vi dên cia es ta va, no mí -
ni mo, en ro la da, ou, como di zem al guns, um im bró glio.
E para sair des sa con fu são, a me lhor me to do lo gia é
es ta be le cer uma mesa de ne go ci a ção, que foi im plan-
ta da na Pre si dên cia da Câ ma ra dos De pu ta dos.
Então, vejo que esse é o ca mi nho.

Per ce bi que, em seu dis cur so, o Pre si den te Lula 
apon tou nes se sen ti do ao di zer: “Não te mos que ter
medo do novo. Te mos que ter a ou sa dia de avan çar,
com nos sa cons ciên cia tran qüi la, pois o avan çar para
o novo sig ni fi ca per se guir a jus ti ça, a igual da de, a li -
ber da de e for ta le cer o pro ces so de mo crá ti co”. Cre io
que fo ram mu i to fe li zes o Pre si den te Lula e o Mi nis tro
Ja ques Wag ner, haja vis ta que ini ci a ti vas como esta
for ta le cem a Casa e a pró pria de mo cra cia. É a pri me i-
ra vez que, para um foro como esse, o Le gis la ti vo, pe -
las suas duas Ca sas, é con vo ca do, é con vi da do a
par ti ci par, in ter fe rir, con tri bu ir, pro por, aju dar, para
que o pro je to che gue mais ma du ro na Câ ma ra e no
Se na do.

Qu e ro di zer que por ou tro mo ti vo tam bém es tou
mu i to fe liz no dia de hoje. Como já dis se em ou tra
opor tu ni da de, te nho, no Rio Gran de do Sul, um fun ci-
o ná rio cego, o San tos Fa gun des, que tem fe i to um
gran de tra ba lho. E hoje dei pos se a mais dois fun ci o-
ná ri os ce gos: um no meu ga bi ne te da Vice-Pre si dên-
cia e ou tro no ga bi ne te do Se na do. Pude ob ser var a
ale gria des ses dois fun ci o ná ri os pela opor tu ni da de
que es tão ten do. Já con ver sei com a di re ção da Casa
para que se jam ins ta la dos com pu ta do res es pe ci a is, a 
fim de que es ses fun ci o ná ri os pos sam ope rar e des -
pa char e, in clu si ve, res pon der a mi nha cor res pon dên-
cia, por que eles só não têm a vi são, mas têm ca pa ci-
da de, e com os com pu ta do res que a Casa vai pa tro ci-
nar eles po de rão res pon der toda a mi nha cor res pon-
dên cia com tran qüi li da de.

Te nho cer te za de que o Re la tor do Esta tu to da
Pes soa Por ta do ra de De fi ciên cia, Se na dor Flá vio
Arns, uma pes soa por quem te nho mu i to res pe i to,
como te nho por to dos, há de fa zer um gran de tra ba lho
na sua ver são fi nal.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – V. Exª me con -
ce de um apar te?

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Antes de
con ce der a pa la vra ao Se na dor Ro meu Tuma, que ro
di zer a to das as en ti da des que atu am há dé ca das
nes sa área, da pes soa por ta do ra de de fi ciên cia, que,
no pro je to ori gi nal que en ca mi nha mos à Casa e que
está na sub co mis são es pe ci al, o Re la tor ace i ta rá to -
das as emen das que vi e rem a co la bo rar para um
avan ço. O tex to está aber to a to das as al te ra ções.
Pen so que qual quer um de nós, quan do apre sen ta
um pro je to, o faz com o ob je ti vo de que a so ci e da de,
no de ba te, nas au diên ci as pú bli cas, me lho re a re da-
ção. E sei que o Re la tor tem esse ob je ti vo.

Cre io que o pro je to ori gi nal, que tem em tor no
de 50 ar ti gos, terá mais de 100, a exem plo do que
acon te ceu com o Esta tu to do Ido so, que, quan do
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apre sen ta mos, ti nha 30 ar ti gos, e ter mi nou sen do
apro va do com 123, pois foi a so ci e da de que cons tru iu
a peça, as sim como será ela que irá al te rar e re di gir
cada pon to, in clu si ve os que já es tão re di gi dos e que
te nham al gum ter mo que já es te ja ob so le to. Qu e ro di -
zer o Re la tor da ma té ria é o Se na dor Flá vio Arns.

Con ce do o apar te ao Se na dor Ro meu Tuma.
O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor Pa u lo

Paim, que ro ape nas cum pri men tá-lo, por que con si de-
ro um tema im por tan te esse dos de fi ci en tes fí si cos e
vi su a is. Qu e ria lem brá-lo, com todo o res pe i to, que a
Grá fi ca do Se na do, du ran te a Fe i ra do Li vro, teve a
opor tu ni da de de lan çar os có di gos, prin ci pal men te a
li te ra tu ra ju rí di ca mais im por tan te, em bra i le.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Se V. Exª 
me per mi te, re ce bi a in for ma ção de que hou ve mais
de 150 es tan des do Se na do, um tra ba lho que foi li de-
ra do por V. Exª.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Qu e ro tam -
bém cum pri men tar a sua com pa nhe i ra de par ti do, Se -
na do ra He lo í sa He le na, que lá es te ve. S. Exª con-
tou-me que tem pe di do a edi ção em bra i le de vá ri os
do cu men tos, den tro da quo ta a que tem di re i to no Se -
na do, por que tem uma so bri nha, ou fi lha de cri a ção,
que es te ve lá co nos co, que é cega. Foi algo mu i to
emo ci o nan te, como o mo men to que V. Exª des cre ve
so bre os no me a dos por V. Exª. E a par ti ci pa ção na
dis tri bu i ção foi de to dos nós, um fato que re al men te
mexe com a nos sa alma, por que são pes so as úte is,
pro fun da men te in te res sa das no tra ba lho, de di ca das,
e de uma sen si bi li da de fora do nor mal para po der re -
al men te nos aju dar no tra ba lho.

Qu e ro cum pri men tar V. Exª e di zer que es tou
pron to a co la bo rar para a apro va ção do seu pro je to.

O SR PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Se na dor
Ro meu Tuma, cum pri men to V. Exª. Sei da sua his tó ria
e do in cen ti vo que nos dá, como 1º Se cre tá rio, para
que pos sa mos, cada vez mais, apa re lhar a Casa para 
aten der as pes so as por ta do ras de de fi ciên cia.

Se na dor Ro meu Tuma, não es tou in ven tan do a
roda. O Se na do já ti nha con tra ta do pes so as ce gas.
Nes te ins tan te de mons tro ape nas a mi nha ale gria por 
aque le mo men to. Por exem plo, na grá fi ca do Se na do,
tra ba lha o Dr. Pa u lo, que faz toda a con fi gu ra ção em
bra i le. Ele já es te ve no meu ga bi ne te. Eu sei do apre -
ço que tem por V.Exª e do apo io que V. Exª dá ao tra -
ba lho dele.

Sr. Pre si den te, men ci o nei esse fato para fa lar da 
mi nha sa tis fa ção em tra ba lhar com as pes so as por ta-
do ras de de fi ciên cia, uma ex pe riên cia nova no Se na-
do Fe de ral. Fi quei de zes se is anos na Câ ma ra dos

De pu ta dos e nun ca tra ba lhei com uma des sas pes so-
as. Foi no Se na do Fe de ral, com esse me ni no cha ma-
do San tos Fa gun des, que co me cei a tra ba lhar mais
nes se mun do e a per ce ber a ca pa ci da de que eles têm 
e a im por tân cia de lhes dar mos es sas opor tu ni da des.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – V. Exª co me-
çou a en xer gar me lhor.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Com
cer te za ab so lu ta. V. Exª foi mu i to fe liz na ob ser va ção.
Pas sei a en xer gar mu i to mais ao con vi ver com es ses
com pa nhe i ros.

Des ta co, de novo, o Se na dor Flá vio Arns, que
tra ba lha nes te as sun to há dé ca das. Na Câ ma ra dos
De pu ta dos, quan do eu apre sen tei o Esta tu to da Pes -
soa Por ta do ra de De fi ciên cia, já ha via uma in tro du ção
do hoje Se na dor Flá vio Arns. Esta mos tra ba lhan do de 
for ma con jun ta, com mu i ta tran qüi li da de. Isso é mu i to
bom.

Nes ta se ma na, no meu ga bi ne te, re ce bi uma
se nho ra ad vo ga da que, aos 19 anos, na vés pe ra do
ca sa men to, re ce beu um tiro na co lu na e fi cou pa ra-
plé gi ca, sem po der lo co mo ver-se. Ela me dis se que
veio a Bra sí lia fa zer um tra ta men to no Hos pi tal Sa rah
Ku bits check e tra ba lhar na re pre sen ta ção do Esta do
do Rio Gran de do Sul. Po rém, nas ins ta la ções da re -
pre sen ta ção – re a li da de co mum no nos so País –, não 
há con di ções de che gar com a ca de i ra de ro das, por -
que o ele va dor do edi fí cio de oito an da res só vai até o
sex to an dar; só há aces so aos de ma is pela es ca da.
Então, ela não pôde tra ba lhar. Me di an te o fato  falo di -
re ta men te ao 1º Se cre tá rio , nós en ten de mos a si tu a-
ção e, sa ben do do seu pre pa ro, tra re mos essa ad vo-
ga da para tra ba lhar co nos co pelo me nos pe los dois
anos em que fará esse tra ta men to. Já per ce bi que não 
faço ne nhum fa vor, como dis se em ou tra opor tu ni da-
de, por que a sua for ma ção em Di re i to será de enor me
con tri bu i ção para o meu Ga bi ne te.

Dou es ses pe que nos de po i men tos para de-
mons trar o que o Se na dor Ro meu Tuma men ci o-
nou: pas sei a ter ou tra vi são. Sem pre tra ba lhei, ao
lon go de mi nha vida pú bli ca, com o di re i to dos tra -
ba lha do res, com os ido sos, com a ques tão dos pre -
con ce i tos, prin ci pal men te con tra a co mu ni da de ne -
gra, por ser ne gro e ter sen ti do na pele, des de me ni-
no, essa ques tão.

Gos ta ria de nar rar um fato in te res san te. Te nho
uma irmã jo vem, mãe de três fi lhos, que, com 48
anos, há mais ou me nos seis anos, fi cou to tal men te
cega do dia para a no i te. Então co me cei a per ce ber a
fal ta de aten ção, in clu si ve da so ci e da de  in cluo-me
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como Le gis la dor , para com esse se tor tão im por tan te
da nos sa so ci e da de.

Qu an do ana li so os da dos do IBGE, per ce bo que 
24,5 mi lhões de pes so as nes te País têm al gum tipo
de de fi ciên cia e, por in crí vel que pa re ça, 14% a 15%
são ce gos.Em re su mo, es tou apren den do com os ce -
gos a ter ou tra vi são de vida. Eles não têm vi são, mas
es tão nos en si nan do mu i to.

Faço esse de po i men to num dia que fi quei con -
ten te com a po si ção as su mi da pelo nos so Go ver no.
Re ce bi no meu ga bi ne te o re pre sen tan te da Co mis-
são de Di re i tos Hu ma nos, li ga do ao ex-De pu ta do Nil -
má rio Mi ran da, que está fa zen do um belo tra ba lho
nes sa área dos por ta do res de de fi ciên cia. O Se na dor
Eu rí pe des Ca mar go tam bém es te ve co mi go hoje pela 
ma nhã.

Ama nhã es ta rei com a Mi nis tra Be ne di ta da Sil -
va, quan do S. Exª apre sen ta rá ao País po lí ti cas para
o ido so, ou seja, a im ple men ta ção da Po lí ti ca Na ci o-
nal do Ido so. A lei exis te há mu i to tem po, mas in fe liz-
men te não é apli ca da. Sei que S. Exª tam bém é a fa -
vor da apro va ção do Esta tu to do Ido so.

Sr. Pre si den te, o nos so Go ver no e a so ci e da de
es tão abrin do os olhos – re tor no à ques tão da vi são –
para es ses se to res dis cri mi na dos da so ci e da de, fa-
zen do com que as pes so as ocu pem o es pa ço a que
têm di re i to se jam ne gros, ín di os, mu lhe res, ido sos,
cri an ças dis cri mi na das, por ta do res de de fi ciên cia.
Enfim, é um belo mo men to. Espe ro que esse olhar de
so li da ri e da de e de gran de za para uma po lí ti ca par ti ci-
pa ti va avan ce cada vez mais.

Exis te uma lei no Bra sil que foi apro va da na Câ -
ma ra dos De pu ta dos e no Se na do Fe de ral. Fui De pu-
ta do Fe de ral du ran te de zes se is anos, mas con fes so a 
V. Exªs que não per ce bi algo, por isso tam bém sou
cul pa do do que di rei. Essa lei de ter mi na que as em -
pre sas re ser vem um per cen tu al de va gas para de fi ci-
en tes fí si cos, en tre tan to, no seu fi nal, há um ar ti go
que ex clui os car gos de con fi an ça. Foi um equí vo co
nos so à épo ca – re fi ro-me a to dos nós le gis la do res,
pois a lei não é de mi nha au to ria –, fa zer essa de ter-
mi na ção às em pre sas e ex ce tu ar os car gos de con fi-
an ça, que são os car gos de pre fe i to, ve re a dor, de pu-
ta do, se na dor, go ver na dor, mi nis tros e do pró prio Pre -
si den te da Re pú bli ca.

Enca mi nhei ao Se na do uma cor re ção des se
equí vo co, en ten den do que se tra ta de uma dis cri mi-
na ção, por que nós que fi ze mos a lei não po de ría mos
ex clu ir os car gos de con fi an ça. Esse é o de po i men to
mu i to sin ce ro e tran qüi lo de al guém que foi De pu ta do
Fe de ral du ran te de zes se is anos, deve ter par ti ci pa do

da apro va ção des sa lei e não per ce beu o erro. O mes -
mo deve ter ocor ri do no Se na do.

Te nho cer te za de que a nova re da ção que pro -
pus, al te ran do essa úl ti ma par te do pro je to de lei, será 
mo di fi ca da com tran qüi li da de.

Era o que que ria di zer.
Agra de ço a opor tu ni da de.
O SR. PRESIDENTE (Hé lio Cos ta) – Se na dor

Pa u lo Paim, a Mesa con gra tu la-se com V.Exª pela ini -
ci a ti va e pela ma ne i ra fran ca, aber ta, sim ples e ob je ti-
va de, com a vi são de le gis la dor, cor ri gir essa in jus ti-
ça. Pa ra béns, Se na dor Pa u lo Paim.

Pas sa rei a pa la vra, na se qüên cia, ao ilus tre Se -
na dor pelo Esta do de São Pa u lo, Ro meu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL  SP. Pro nun cia o se -
guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Caro Pre si-
den te Hé lio Cos ta, Srªs e Srs. Se na do res, Se na do ra
Iris de Ara ú jo, V. Exªs, com pa nhe i ros de tra ba lho, en -
gran de cem este Con gres so Na ci o nal com co nhe ci-
men to e de di ca ção, como foi o dis cur so do Se na dor
Pa u lo Paim, em que V. Exª, Sr. Pre si den te, vis lum brou
a opor tu ni da de de cum pri men tá-lo pelo de po i men to.

Assim como a Co mis são Par la men tar Mis ta de 
Inqué ri to so bre o Rou bo de Car gas re pre sen tou,
so bre as pec to es pe cí fi co, o apro fun da men to dos
tra ba lhos re a li za dos pela CPI do Nar co trá fi co, a
Sub co mis são da Câ ma ra dos De pu ta dos ma te ri a li-
za a idéia pre do mi nan te de que as in ves ti ga ções
so bre esse tipo de cri me de ve ri am pros se guir, mes -
mo de po is da ela bo ra ção do re la tó rio fi nal da CPMI, 
com am pa ro nos po de res con fe ri dos pela Cons ti tu i-
ção ao Le gis la ti vo.

Por que digo isso, meu Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res? É que nor mal men te a CPI, de po is de en -
cer ra da, cai no es que ci men to. Sur gem vá ri os in qué ri-
tos, as apu ra ções são fe i tas, e de po is o Con gres so
Na ci o nal, que tra va ra uma luta in ten sa para bus car
ma te ri a li zar as pro vas, não tem mais co nhe ci men to
do que ocor re. Então, é sem pre im por tan te que se
crie uma sub co mis são de acom pa nha men to dos re -
sul ta dos de uma CPMI, para que não se per ca, ao
lon go do tem po, a opor tu ni da de de pu nir os res pon-
sá ve is por de ter mi na dos cri mes, prin ci pal men te na
área do cri me or ga ni za do.

Há mu i to tem po, o cri me or ga ni za do con cen-
trou-se no rou bo de car gas. Tem po de ma is! Per mi tiu
lu cros fa bu lo sos às qua dri lhas, mais de R$1 bi lhão ao 
ano, di nhe i ro que con fe riu aos qua dri lhe i ros ca pa ci-
da de ope ra ci o nal de li tu o sa e de cor rom per só com pa-
rá vel à do nar co trá fi co.
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Con se gui ram es ses de lin qüen tes es pe ci a li za-
dos um ní vel de so fis ti ca ção que lhes per mi te até pa -
ra li sar es tru tu ras em pre sa ri a is le gí ti mas, con for me
pu de mos ve ri fi car. Va lem-se, além dis so, das mes-
mas re des de la va gem de di nhe i ro uti li za das por cor -
rup tos e pe los tra fi can tes de en tor pe cen tes e ar mas
para dar su mi ço a bi lhões de dó la res, como já ha via
de tec ta do e com pro va do a CPI dos Pre ca tó ri os.

Hoje, a CPI da re mes sa de di nhe i ro, a CPI da
CC-5, vol ta-se pra ti ca men te ao pro ce di men to apu ra-
do por esta Casa na CPI dos Pre ca tó ri os. Na in ves ti-
ga ção fe i ta atu al men te na re gião de Foz do Igua çu,
na fron te i ra com o Pa ra guai, a CPI da CC-5 ve ri fi ca a
ma i or par te da ma ni pu la ção de la va gem de di nhe i ro.

A CPI dos Pre ca tó ri os, da qual fiz par te, foi fe i ta
há qua tro ou cin co anos, sob a Pre si dên cia de Ber -
nar do Ca bral e Re la to ria de Ro ber to Re quião. Até
hoje, de ze nas de in qué ri tos con ti nu am, e as ope ra-
ções con ti nu am sen do fe i tas com o mes mo mo dus
ope ran di da cri mi na li da de. Se ti vés se mos uma sub -
co mis são acom pa nhan do o re sul ta do, tal vez ti vés se-
mos im pe di do que pro li fe ras se, por meio de do le i ros e
de ou tros ti pos de ope ra ções, essa re mes sa tão fa ci li-
ta da, em que os cri mi no sos apro ve i tam-se até de me -
di das ba i xa das pelo pró prio Ban co Cen tral.

Entre o rou bo de car gas e o nar co trá fi co, há, po -
rém, uma di fe ren ça fun da men tal. É o uso cor ri que i ro
de em pre sas re gu la res como fa cha da para a re cep ta-
ção. São es sas fir mas de fa cha da que en co men dam,
ar ma ze nam e dis tri bu em ra pi da men te, no mer ca do,
os pro du tos rou ba dos e des vi a dos em gran de es ca la
pe los la drões.

Por isso, como fi cou evi den te du ran te a CPMI,
não bas ta in cre men tar a ca ça da po li ci al aos as sal tan-
tes nas ruas, es tra das, por tos e ae ro por tos. Eles são
peões des car tá ve is. Tra ba lham sob en co men da e
per ten cem ao ní vel mais ba i xo da or ga ni za ção, o ní -
vel dos “ser vi ços” ter ce i ri za dos.

A ter ce i ri za ção com pre en de gru pos in cum bi dos
de for ne cer re cur sos para a con fec ção do cri me,
como ar ma men tos de alto po der de fogo e me i os de
trans por te.Aliás, V. Exª já ocu pou esta tri bu na para se 
re fe rir a es ses ca sos, prin ci pal men te na sua re gião,
no seu Esta do.

É di fí cil pro var a cul pa dos ca be ças das or ga ni-
za ções. Só que bran do o si gi lo de con tas ban cá ri as,
co mu ni ca ções e de cla ra ções ao Fis co, o que uma co -
mis são par la men tar pode fa zer com apre ciá vel ra pi-
dez, como bem sa bem as Srªs e os Srs. Se na do res.

A CPI do Nar co trá fi co já ha via de tec ta do li ga-
ções en tre gran des tra fi can tes de en tor pe cen tes e vá -

ri os che fes do rou bo de car gas. Daí sur giu a ne ces si-
da de de ins ti tu ir uma co mis são par la men tar do mais
alto ní vel para in ves ti gar esse de li to. E, em 16 de maio 
de 2000, foi ins ta la da a Co mis são Par la men tar Mis ta
de Inqué ri to, CPMI, com pos ta de Se na do res e De pu-
ta dos Fe de ra is, que me ele ge ram Pre si den te e, como
Vice-Pre si den te e Re la tor, os no bres De pu ta dos Má -
rio Ne gro mon te e Oscar Andra de, res pec ti va men te.

Ti ve mos su por te di re to das po lí ci as dos Esta-
dos e da Po lí cia Fe de ral, que nos as sis ti ram a cada
mi nu to e fun ci o na ram como o lon go bra ço da CPMI,
prin ci pal men te a Po lí cia Fe de ral. Já em meio aos pri -
me i ros re sul ta dos dos tra ba lhos, pu de mos in cen ti var
go ver nos es ta du a is a cri ar de le ga ci as es pe ci a li za das
na re pres são a esse ramo do cri me or ga ni za do. Qu a-
dri lhas fo ram des man te la das pela nova es tru tu ra po li-
ci al, en quan to a CPMI tro ca va in for ma ções com au to-
ri da des de todo o País.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro es -
cla re cer que esse es tí mu lo aos go ver na do res à cri a-
ção de de le ga ci as es pe ci a li za das de veu-se ao fato de 
que as or ga ni za ções cri mi no sas ou os maus trans-
por ta do res, que se en vol vi am com o cri me, sim ples-
men te en tre ga vam a car ga e o ca mi nhão à qua dri lha
e re gis tra vam que i xa em uma ci da de zi nha onde não
ha via de le ga do nem es cri vão. Des sa for ma, ob ti nham
o re gis tro para a co bran ça do se gu ro. Por tan to, es ti-
mu la mos a cri a ção de se to res es pe ci a li za dos em in -
ves ti ga ção, con cen tran do-se to das as in for ma ções e
bo le tins, a fim de tra ze rem à ba i la um in qué ri to que
pos si bi li tas se apu rar quem ti nha par ti ci pa ção di re ta
ou in di re ta nes se tipo de cri me. Assim, con se gui mos
al guns re sul ta dos.

Por que uti li zo a tri bu na hoje para fa lar des se
caso? Para pro var que, na área da se gu ran ça, quan -
do se or ga ni zam se to res es pe ci a li za dos, o re sul ta do
é efi ci en te. Aca bo de re ce ber um re la tó rio de um co le-
ga que tra ba lhou co mi go quan do es ta va na Po lí cia de
São Pa u lo, José Ro ber to de Arru da, um bom de le ga-
do que che fia uma das equi pes da Qu ar ta De le ga cia
da Di vi são de Pa tri mô nio do Deic (De par ta men to de
Inves ti ga ções so bre o Cri me Orga ni za do). Ele é su-
bor di na do a ou tro gran de co le ga que tam bém tra ba-
lhou co mi go, Go do fre do Bit ten court, Di re tor do de par-
ta men to. Eles fi ze ram uma ope ra ção de en ver ga du ra,
par tin do de um du blê de car ro, in ves ti ga ram e che ga-
ram a uma gran de qua dri lha de rou bo de car gas.

Não vou ler o re la tó rio, por que te nho que vol -
tar para a CPMI, que está em re gi me de si gi lo, para
po der acom pa nhá-la de per to. Mas eu não que ria
de i xar de elo gi ar es ses de le ga dos, que, com afin co
e com tra ba lho, con ti nu am nas suas in ves ti ga ções.
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E cha mo a aten ção para o fato de que, ao lon go dos
tra ba lhos in ves ti ga tó ri os, se gun do o re la tó rio, “fo-
ram re a li za das di li gên ci as, pe los po li ci a is des ta es -
pe ci a li za da, na ci da de de For ta le za, no Esta do do
Ce a rá, onde des co bri ram que Frank Be zer ra de Me -
ne zes, na re a li da de Fran cis co Oli ve i ra de Me ne zes,
pos su ía imó ve is, ad qui ri dos com pro ven tos ori un-
dos de ilí ci tos, bem como lo ca li za ram um ve í cu lo
BMW clo na do pela qua dri lha, tam bém pro du to de
ilí ci to pe nal.” Essa qua dri lha atu a va em São Pa u lo,
For ta le za e em ou tras ci da des.

Aqui cha mo a aten ção para a ne ces si da de de
in ter li ga ção en tre as po lí ci as. É pre ci so ha ver uma
ação in te res ta du al con tra o cri me or ga ni za do, por-
que, se as ações fi xa rem-se so men te em um Esta do,
sem dú vi da, per de re mos a par te mais im por tan te das
prá ti cas cri mi no sas, a re cep ta ção, cri me di fí cil de ser
en qua dra do.

Com esse ob je ti vo, por vá ri as ve zes, te nho tido
re u niões no TACrim, Tri bu nal de Alça da Cri mi nal de
São Pa u lo. O TACrim tem me aju da do bas tan te na
con sul ta a le gis la ções im por tan tes, para que pos sa-
mos en qua drar a re cep ta ção, cri me que de sa pa re ce
qua se que ins tan ta ne a men te.

Hoje os rou bos acon te cem por en co men da. O
te le vi sor rou ba do não é mais ven di do em pra ças im -
por tan tes dos Esta dos, como a Pra ça da Sé, em São
Pa u lo; a en tre ga é des ti na da a de pó si tos e ime di a ta-
men te dis tri bu í da às re des de nome, que a mis tu ram
a mer ca do ri as com pra das le gal men te, di fi cul tan do a
pro va ma te ri al da re cep ta ção.

Qu an do há cer te za de que o ci da dão é re cep ta-
dor, não po den do en qua drá-lo por pro vas, bus ca mos,
por me i os le ga is, en con trar a re cep ta ção pre su mi da
com pro vas cir cuns tan ci a is e levá-lo à de nún cia e
con de na ção.

Sr. Pre si den te, peço a V.Exª que dê como lido o
meu pro nun ci a men to, para que eu pos sa vol tar à
CPMI de im por tan te va lor para a apu ra ção dos des vi-
os de di nhe i ro para que se pos sa efe ti var seu re tor no
à co mu ni da de bra si le i ra.

Mu i to obri ga do.

SEGUE PRONUNCIAMENTO NA
ÍNTEGRA DO SR. SENADOR ROMEU
TUMA.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, mi nhas se nho ras, meus
se nho res, ca ros co le gas par la men ta res que en gran-
de cem o Con gres so Na ci o nal com seu co nhe ci men to
e de di ca ção.

Assim como a Co mis são Par la men tar Mis ta de
Inqué ri to so bre o Rou bo de Car gas re pre sen tou, sob
as pec to es pe cí fi co, o apro fun da men to dos tra ba lhos
re a li za dos pela CPI do Nar co trá fi co, a Sub co mis são
da Câ ma ra dos De pu ta dos ma te ri a li za a idéia pre do-
mi nan te de que as in ves ti ga ções so bre esse tipo de
cri me or ga ni za do de ve ri am pros se guir, mes mo de po-
is da ela bo ra ção do re la tó rio fi nal da CPMI, com am -
pa ro nos po de res con fe ri dos pela Cons ti tu i ção ao Le -
gis la ti vo.

Há mu i to tem po, o cri me or ga ni za do con cen-
trou-se no rou bo de car gas. Tem po de ma is! Per mi tiu
lu cros fa bu lo sos às qua dri lhas, mais de um bi lhão de
re a is ao ano. Di nhe i ro que con fe riu aos qua dri lhe i ros
ca pa ci da de ope ra ci o nal de li tu o sa e de cor rom per só
com pa rá vel à do nar co trá fi co.

Con se gui ram es ses de lin qüen tes es pe ci a li za-
dos um ní vel de so fis ti ca ção que lhes per mi te até pa -
ra si tar es tru tu ras em pre sa ri a is le gí ti mas, con for me
pu de mos ve ri fi car. Va lem-se, além dis so, das mes-
mas re des de la va gem de di nhe i ro uti li za das por cor -
rup tos e pe los tra fi can tes de en tor pe cen tes e ar mas
para dar su mi ço a bi lhões de dó la res, como já ha via
de tec ta do e com pro va do a CPI dos Pre ca tó ri os, hoje
sob in ves ti ga ção da CPMI da re mes sa de di nhe i ro
para la va gem.

Entre o rou bo de car gas e o nar co trá fi co, há, po -
rém, uma di fe ren ça fun da men tal. É o uso cor ri que i ro
de em pre sas re gu la res como fa cha da para a re cep ta-
ção. São es sas fir mas de fa cha da que en co men dam,
ar ma ze nam e dis tri bu em ra pi da men te no mer ca do os 
pro du tos rou ba dos ou des vi a dos em gran de es ca la
pe los la drões.

Por isso, como fi cou evi den te du ran te a CPMI,
não bas ta in cre men tar a ca ça da po li ci al aos as sal tan-
tes nas ruas, es tra das, por tos e ae ro por tos. Eles são
peões des car tá ve is. Tra ba lham sob en co men da e
per ten cem ao ní vel mais ba i xo da or ga ni za ção, o ní -
vel dos “ser vi ços” ter ce i ri za dos.

A ter ce i ri za ção com pre en de gru pos in cum bi dos
de for ne cer re cur sos para a con se cu ção do cri me,
como ar ma men to de alto po der de fogo e me i os de
trans por te.

É di fí cil pro var a cul pa dos ca be ças das or ga ni-
za ções. Só que bran do o si gi lo de con tas ban cá ri as,
co mu ni ca ções e de cla ra ções ao fis co, o que uma co -
mis são par la men tar pode fa zer com apre ciá vel ra pi-
dez, como bem sa bem as Se nho ras e os Se nho res.

A CPI do Nar co trá fi co já ha via de tec ta do li ga-
ções en tre gran des tra fi can tes de en tor pe cen tes e vá -
ri os che fes do rou bo de car gas. Daí, sur giu a ne ces si-
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da de de ins ti tu ir uma co mis são par la men tar do mais
alto ní vel para in ves ti gar este de li to. E, em 16 de maio
de 2000, foi ins ta la da a Co mis são Par la men tar Mis ta
de Inqué ri to ou CPMI, com pos ta de Se na do res e De -
pu ta dos Fe de ra is, que me ele ge ram Pre si den te e os
no bres de pu ta dos Má rio Ne gro mon te e Oscar de
Andra de como Vice-Pre si den te e Re la tor, res pec ti va-
men te.

Ti ve mos su por te di re to e per ma nen te da Po lí cia
Fe de ral, que nos as sis tiu a cada mi nu to e fun ci o nou
como o lon go bra ço da CPMI. Já em meio aos pri me i-
ros re sul ta dos dos tra ba lhos, pu de mos in cen ti var go -
ver nos es ta du a is a cri ar de le ga ci as es pe ci a li za das
na re pres são a esse ramo do cri me or ga ni za do. Qu a-
dri lhas fo ram des man te la das pela nova es tru tu ra po li-
ci al, en quan to a CPMI tro ca va in for ma ções com au to-
ri da des de todo o País.

As apu ra ções de sen vol ve ram-se du ran te 54 re -
u niões e au diên ci as pú bli cas em onze Esta dos e Bra -
sí lia. As pro vas eram en tre gues ime di a ta men te ao Mi -
nis té rio Pú bli co para pro ces sar os en vol vi dos. Assim,
quan do a CPMI foi en cer ra da, no fi nal do ano pas sa-
do, já ha via pro du zi do re sul ta dos ju di ci a is im por tan-
tes. Pa ra le la men te, de mons trou o va lor de for ças-ta-
re fas or ga ni za das com a Po lí cia Fe de ral, po lí ci as ci vis
e mi li ta res es ta du a is, fis ca li za ção fa zen dá ria e ou tros
se to res go ver na men ta is.E pode tes tar a efi cá cia des -
se mo de lo em ope ra ções de vul to, como blo que i os
em pon tos ro do viá ri os es tra té gi cos.

Ren do ho me na gem aos ilus tres Par la men ta res
que, ao fi nal de in gen tes es for ços, di ag nos ti ca ram
cor re ta men te a mo lés tia cri mi nal para pres cre ver e
cri ar re mé di os le ga is efi ca zes. Estou cer to de que,
ago ra, a Câ ma ra dos De pu ta dos e o Se na do Fe de ral
dis põem de in for ma ções su fi ci en tes para mo der ni zar
a le gis la ção es pe cí fi ca. Eu mes mo ve nho de apre sen-
tar, em abril úl ti mo, qua tro pro je tos de lei em ba sa dos
no co nhe ci men to ad qui ri do du ran te a vi gên cia da
CPMI. Aliás, na jus ti fi ca ção des ses pro je tos, res sal tei
es tar apre sen tan do-os, na qua li da de de ex-pre si den-
te da Co mis são, de vi do ao en cer ra men to da ses são
le gis la ti va e da le gis la tu ra ter ocor ri do con co mi tan te-
men te com o da CPMI, o que re ti rou des se Co le gi a do
a pos si bi li da de de for mu lá-los de acor do com as nor -
mas re gi men ta is.

Tra ta-se do PLS nº 151 de 2003–COMPLE-
MENTAR, que al te ra a lei nº 5.172/66 – Có di go Na ci o nal
Tri bu tá rio para eli dir a co bran ça de im pos to so bre mer -
ca do ri as fur ta das ou rou ba das an tes da en tre ga ao des -
ti na tá rio. Não é jus to que se tri bu te o bem rou ba do por -
que o Esta do não lhe ga ran tiu se gu ran ça.

Por sua vez, o PLS nº 152 de 2003 mo di fi ca a
Lei n° 9.034/95 para au to ri zar o rom pi men to do la cre
adu a ne i ro du ran te a ins pe ção de car gas. Tra mi ta em
ca rá ter ter mi na ti vo na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do. Além da ins pe ção
das car gas, es ta be le ce que a ope ra ção deve ser fe i ta
na pre sen ça do mo to ris ta e que, ao fi nal, a mer ca do-
ria re ce ba apli ca ção de novo la cre de se gu ran ça. No
caso de in dí cio de cri me, os bens se rão apre en di dos
e en ca mi nha dos à po lí cia para ave ri gua ção. Qu an do
nada for en con tra do, será for ne ci da uma de cla ra ção
ao trans por ta dor da mer ca do ria, uma es pé cie de pas -
se li vre. Isto tudo sob co ber tu ra da po lí cia, para ga-
ran tir a se gu ran ça dos agen tes adu a ne i ros e as se gu-
rar que a ope ra ção trans cor ra sem ris cos.

O PLS nº 153, de 2003, al te ra a Lei nº
10.046/2002, para tor nar obri ga tó ria a in ter ven ção da 
Po lí cia Fe de ral quan do da ocor rên cia de cri mes in te-
res ta du a is e in ter na ci o na is, como acon te ce ge ral-
men te nos fur tos e rou bos de car gas.

Fi nal men te, com o PLS 154, de 2003, pre ten do
que o De cre to-Lei nº 2848/40-Có di go Pe nal sem pre
ti pi fi que ao me nos a re cep ta ção cul po sa quan do pra -
ti ca da por co mer ci an tes ou in dus tri a is.

Se nho ras e Se nho res Par la men ta res, o re la tó-
rio fi nal da CPMI foi apro va do por una ni mi da de. Su ge-
riu ao Mi nis té rio Pú bli co a aber tu ra de pro ces sos con -
tra 12 em pre sas e o in di ci a men to de 156 pes so as.

A CPMI tam bém aco lheu 11 re co men da ções ao
Exe cu ti vo, Le gis la ti vo e Ju di ciá rio. Enca mi nhou à Cor -
re ge do ria da Câ ma ra Le gis la ti va do Dis tri to Fe de ral e
à Co mis são de Éti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos to-
das as no tas ta qui grá fi cas das re u niões que tra ta ram
do rou bo e re cep ta ção de car gas em Bra sí lia, de vi do
aos en vol vi men tos apu ra dos. Tam bém fo ram en ca mi-
nha dos a quem de di re i to os do cu men tos ob ti dos du -
ran te as in ves ti ga ções.

Isto tudo de cor reu do Re que ri men to n° 23 de
2000, que cri ou a CPMI no âm bi to do Con gres so
Na ci o nal com o ob je ti vo de apu rar o ele va do cres ci-
men to do rou bo e da re cep ta ção de car gas, bem
como in ves ti gar a la va gem de di nhe i ro e o des man-
che de ca mi nhões por par te de qua dri lhas que atu am
no seg men to de car gas nas ro do vi as e em ci da des
bra si le i ras.

Em con se qüên cia, re a li za mos au diên ci as e di li-
gên ci as em di ver sos pon tos do País, le van tan do em
pro fun di da de as cir cuns tân ci as des sa gra ve mo da li-
da de de cri me. Nes te sen ti do, além de re a li zar gran de
nú me ro de au diên ci as no Se na do Fe de ral, a CPMI
pro mo veu au diên ci as pú bli cas nas ca pi ta is dos Esta -
dos do Rio Gran de do Sul, San ta Ca ta ri na, São Pa u lo,
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Mi nas Ge ra is, Per nam bu co, Pa ra í ba, Ma ra nhão, Ron -
dô nia e Ama zo nas. Tam bém fo ram vi si ta das al gu mas
ci da des de re le vân cia es tra té gi ca no atu al ce ná rio do
rou bo de car gas, como Cam pi nas/SP, Pa u lí nia/SP,
Jo in vi le/SC e Uber lân dia/MG. Pa ra le la men te, a Co-
mis são de li be rou pe las que bras de si gi lo ban cá rio,
fis cal e te le fô ni co de mu i tas pes so as en vol vi das, de
modo a apro fun dar as in ves ti ga ções so bre di ver sas
qua dri lhas.

Com aque le ex pres si vo nú me ro de ações apu -
ra do ras, a CPMI com pro vou a exis tên cia de or ga ni za-
ções cri mi no sas mu i to bem es tru tu ra das em ní vel na -
ci o nal e de um po de ro so es que ma de re cep ta do res
de pro du tos rou ba dos, abran gen te de gran de quan ti-
da de de pes so as na tu ra is e ju rí di cas em todo o Bra sil.

Atu al men te, os rou bos de car gas, em ge ral, são
se le ti vos, di re ci o na dos a de ter mi na dos ti pos de mer -
ca do ri as, após pré vio acer to da en co men da com os
re cep ta do res. Isto re duz os ris cos para os de lin qüen-
tes, haja vis ta que a car ga sub tra í da já é le va da com
en de re ço cer to de en tre ga. Assim, di mi nu em o trân si-
to dos ve í cu los e o uso de de pó si tos clan des ti nos.

O abu so dos mar gi na is che gou ao pon to de ser
fre qüen te a in va são de em pre sas de trans por te por
qua dri lhas que se apro pri am de ca mi nhões já car re-
ga dos. Gru pos de 10 a 30 ho mens for te men te ar ma-
dos do mi nam os em pre ga dos e im plan tam o ter ror
para rou bar. De mons tram es tar bem in for ma dos so-
bre a qua li da de e a quan ti da de de mer ca do ri as, que
se rão le va das de modo a aten der aos pe di dos fe i tos
por re cep ta do res es ta be le ci dos em vá ri os Esta dos.

Tal con tex to tor nou evi den te para os mem bros
da CPMI que os ca sos mais ex pres si vos de rou bo de
car gas no Bra sil cons ti tu íam cri mes de ca rá ter in te-
res ta du al, a exi gir re pres são po li ci al uni for me. Mas, a
com pe tên cia in ves ti ga tó ria atri bu í da às Po li ci as Ci vis
Esta du a is aca ba va be ne fi ci an do os cri mi no sos, em
ra zão das li mi ta ções de ação des tes ór gãos, com atu -
a ção res tri ta ao ter ri tó rio do res pec ti vo Esta do da Fe -
de ra ção.

Di an te da cla ra per cep ção do pro ble ma, dis cu ti-
da re i te ra da men te em di ver sas au diên ci as pú bli cas
pela CPMI, o Go ver no Fe de ral edi tou a Me di da Pro vi-
só ria nº 27/01, trans for ma da na re cen te Lei nº 10.446,
de 8 de maio de 2002, re gu la men tan do o dis pos to no
in ci so I do pa rá gra fo 1º, do Arti go 144 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, que tra ta das in fra ções pe na is de re per cus-
são in te res ta du al ou in ter na ci o nal. Com isto, atri bu iu
ao De par ta men to de Po lí cia Fe de ral com pe tên cia
para a apu ra ção do rou bo, fur to ou re cep ta ção de car -
gas, in clu si ve bens e va lo res, trans por ta das em ope -
ra ção in te res ta du al ou in ter na ci o nal, quan do hou ver

in dí ci os da atu a ção de qua dri lha ou ban do em mais
de um Esta do da Fe de ra ção, sem pre ju í zo da res pon-
sa bi li da de dos de ma is ór gãos de se gu ran ça pú bli ca.
To da via, é essa a lei que pre ten do mo di fi car para nela 
subs ti tu ir o ter mo “po de rá” por “ca be rá”, tor nan do
obri ga tó ria a in ter ven ção da Po lí cia Fe de ral nes ses
ca sos.

Ou tro pon to evi den ci a do pela Co mis são – e já
apre sen ta do pelo no bre De pu ta do Ne gro mon te na
Câ ma ra – foi a ne ces si da de de tor nar obri ga tó ria a
iden ti fi ca ção alfa-nu mé ri ca das mer ca do ri as, com a
cri a ção nas in dús tri as de con di ções para que to dos
os pro du tos de ma i or va lor agre ga do sa i am de fá bri ca
do ta dos de al gum tipo de iden ti fi ca ção por uni da de.
Assim, os ór gãos de fis ca li za ção po de rão afir mar,
com cer te za, se de ter mi na do bem alvo de de nún cia
de rou bo, quan do en con tra do à ven da no co mér cio ou 
em po der de ter ce i ros, re al men te é ou não mer ca do-
ria rou ba da.

Ao re a li zar au diên ci as na Re gião Nor te do Bra -
sil, ou vin do tes te mu nhas e au to ri da des pú bli cas, in-
qui rin do pre sos e re a li zan do di li gên ci as, cha mou es -
pe ci al aten ção da CPMI os di ver sos cri mes co me ti-
dos em de tri men to da Zona Fran ca de Ma na us, nas
mo da li da des de con tra ban do, so ne ga ção fis cal, fal si-
fi ca ção de do cu men tos, além de eva são de di vi sas,
cor rup ção, e tam bém o des vio de car gas.

Os re fe ri dos fa tos se tor na ram co nhe ci dos atra -
vés de uma car ta-de nún cia en vi a da à Po lí cia Fe de ral
do Esta do do Ama zo nas e à Se cre ta ria da Re ce i ta
Fe de ral em Bra sí lia, com ri que za de por me no res so -
bre um gran de es que ma de cor rup ção en vol ven do
prin ci pal men te fun ci o ná ri os da Alfân de ga de Ma na us
e dis tri bu i ção de mi lhões de dó la res em pro pi nas.

De ime di a to, a Po lí cia Fe de ral e a pró pria Re ce i-
ta Fe de ral re a li za ram in ves ti ga ções e di li gên ci as, que
vi e ram con fir mar os prin ci pa is cri mes re la ci o na dos na 
de nún cia. Hou ve vul to sas apre en sões de mer ca do ri-
as ile ga is, com as con se qüen tes pri sões, aber tu ra de
in qué ri tos po li ci a is, in di ci a men tos de pes so as en vol-
vi das, as sim como a ado ção dos pro ce di men tos fis-
ca is ca bí ve is.

Como se sabe, a exis tên cia da Zona Fran ca de
Ma na us, tem por prin ci pal ob je ti vo de sen vol ver aque -
la im por tan te re gião do País, com a ge ra ção de mão
de obra atra vés das in dús tri as lá es ta be le ci das e que,
para tan to, são be ne fi ciá ri as de in cen ti vos fis ca is.
Mas, me di an te vá ri os ti pos de fra u de, cer tas em pre-
sas pas sa ram a bur lar a sa lu tar fi na li da de que mo ti-
vou a cri a ção da Zona Fran ca.

Foi com pro va do o des vio de gran de quan ti da de
de mer ca do ri as por meio de con têi ne res que não de -
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ve ri am es tar no por to de Ma na us, mas ali fo ram apre -
en di dos che i os de pro du tos es tran ge i ros. Hou ve
apre en são tam bém de car re ga men tos em con têi ne-
res que de ve ri am de sem bar car como in su mos para
in ter na ção na Zona Fran ca, mas aca ba ram como
“car gas em trân si to para o Exte ri or”. Do mes mo
modo, a Po lí cia e a Re ce i ta com pro va ram a sa í da de
con têi ne res do Por to de Ma na us como se es ti ves sem
va zi os, mas na ver da de car re ga dos de mer ca do ri as.
Fo ram apu ra dos tam bém ca sos de con têi ne res des vi-
a dos do por to, em pro ce di men tos tí pi cos de si mu la-
ção de car gas rou ba das.

A Co mis são co lheu de po i men tos, em Ma na us,
de au to ri da des e fun ci o ná ri os en vol vi dos nas fra u des,
além de re a li zar vi si ta pes so al às de pen dên ci as da
Alfân de ga lo cal. Po si ti vou que a gran de di men são do
Por to e o ele va do vo lu me de mer ca do ri as guar da das
em con têi ne res re ve la vam-se em ab so lu to des com-
pas so com a in su fi ci en te in fra-es tru tu ra de pes so al,
so bre tu do em ter mos de ser vi do res da Re ce i ta Fe de-
ral co lo ca dos em se to res de fis ca li za ção das mer ca-
do ri as que en tram ou saem da Zona Fran ca de Ma na-
us. Isto pro pi ci a va con di ções fa vo rá ve is à ocor rên cia
das fra u des e de gra ves pre ju í zos ao erá rio pú bli co.

Além do mais, a Po lí cia Fe de ral não pos sui efe ti vo
po li ci al, no Ama zo nas, ade qua do ao aten di men to de to -
das as exi gên ci as do imen so ter ri tó rio. Cabe-nos, as-
sim, enal te cer a de di ca ção e o es for ço pes so al de di ver-
sos fun ci o ná ri os da Po lí cia Fe de ral e da Re ce i ta Fe de ral
que se des do bram para apu rar fa tos da que la gra vi da de,
à me di da em que vão ocor ren do.

Mi nhas Se nho ras, meus Se nho res, pre za dos
co le gas par la men ta res, cre io que to dos os in te gran-
tes da CPMI de ram o me lhor de si para que pu dés se-
mos re for çar o com ba te ao rou bo de car gas no País.
Um cri me que em po bre ce áre as in dus tri a is e de lo gís-
ti ca, ate mo ri za se gu ra do ras, cor rom pe agen tes do
po der pú bli co, pre ju di ca o pro gres so na ci o nal e gera
de sem pre go.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Hé lio Cos ta) – Se na dor

Ro meu Tuma, V. Exª será aten di do nos ter mos re gi-
men ta is.

Dan do se qüên cia à lis ta de ora do res des ta tar -
de, con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor, Se na dor
Val dir Ra upp.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. 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, mais uma vez ve -
nho a esta tri bu na fa lar da si tu a ção das ro do vi as do
meu Esta do de Ron dô nia.

Hoje, a Se na do ra Serys Slhes sa ren ko, re pre-
sen tan te do Mato Gros so, fa lou das ro do vi as de seu
Esta do. Como eu, S. Exª tem sido in tran si gen te na
luta para alo car re cur sos do Go ver no Fe de ral para a
re cu pe ra ção, res ta u ra ção, con ser va ção e cons tru ção
de nos sas ro do vi as mu ni ci pa is, es ta du a is e fe de ra is,
prin ci pal men te as da re gião Nor te, que hoje se en-
con tram em es ta do pre cá rio.

Na in fra-es tru tu ra, sa be mos que as ro do vi as, a
co mu ni ca ção e a ener gia elé tri ca são fun da men ta is
no de sen vol vi men to es ta du al. Em meu Esta do, gra-
ças a Deus, a ener gia elé tri ca já ca mi nha para a
auto-su fi ciên cia e tam bém a área de co mu ni ca ção é
boa, mas as ro do vi as de i xam mu i to a de se jar.

Com mais de 30 mil qui lô me tros de es tra das vi -
ci na is, as Pre fe i tu ras têm enor me di fi cul da de de ad -
mi nis trá-las. Já fui Ve re a dor, Pre fe i to por duas ve zes,
e ti nha de ad mi nis trar mais de mil qui lô me tros de es -
tra da. Hoje, a ma i o ria dos nos sos Pre fe i tos tem por
re cu pe rar mais de mil qui lô me tros de es tra das vi ci na-
is, fun da men ta is para o de sen vol vi men to dos Mu ni cí-
pi os, para o es co a men to da pro du ção.

Hoje vi ve mos o sé rio pro ble ma da fal ta de ver -
bas, da fal ta de di nhe i ro para as nos sas pre fe i tu ras, e
ain da a que da de suas re ce i tas. Uma das fon tes de
re ce i ta da Ama zô nia Oci den tal, prin ci pal men te de
Ron dô nia, Ro ra i ma, Ama zo nas e Acre, são os re cur-
sos da Su fra ma. Mas hoje R$200 mi lhões es tão re-
pre sa dos, con tin gen ci a dos, des de o úl ti mo ano do
Go ver no Fer nan do Hen ri que.

Aqui apro ve i to para ape lar para o Mi nis tro do
Pla ne ja men to, Gu i do Man te ga – o que já fiz pes so al-
men te –, para o des con tin gen ci a men to des se re cur so
da Su fra ma, agên cia tão im por tan te para a nos sa Re -
gião, para que uma quo ta de 25% des ses re cur sos
seja des ti na da às pre fe i tu ras, 25% aos Esta dos, 10%
para as pre fe i tu ras das ca pi ta is, e mais 10% para as
uni ver si da des. Esse di nhe i ro é de ex tre ma im por tân-
cia, prin ci pal men te quan do fal tam ape nas 90 dias
para o re i ní cio das chu vas.

Esta mos no me a do do ve rão. Logo che ga rá o in -
ver no, épo ca das chu vas. Se esse di nhe i ro não for li -
be ra do, não te re mos as nos sas ro do vi as mu ni ci pa is
re cu pe ra das.

As ro do vi as es ta du a is, que têm seu sig ni fi ca do,
pois re pre sen tam uma ma lha de seis mil qui lô me tros
de es tra das co le to ras, tam bém vi vem a fal ta de in ves-
ti men tos, a fal ta de re cur sos. No úl ti mo fi nal de se ma-
na, per cor ri mais de mil qui lô me tros de meu Esta do.
Lá, em vi si ta a di ver sas ci da des, de pa rei-me com a si -
tu a ção crí ti ca de nos sas ro do vi as co le to ras, de nos -
sas ro do vi as es ta du a is.
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Sei que nos so Go ver na dor tem se es for ça do,
tan to que já deu iní cio ao tra ba lho de pa vi men ta ção e
re cu pe ra ção de nos sas ro do vi as com o fi nan ci a men-
to da CAF – Con fe de ra ção Andi na de Fo men to e ain -
da res tam al guns mi lhões.

Ain da gos ta ria de des ta car o caos em que se
en con tram nos sas ro do vi as fe de ra is. A BR-364, es pi-
nha dor sal do meu Esta do, com mais de 1,3 mil qui lô-
me tros de ex ten são, cor ta Ron dô nia de pon ta a pon -
ta, está to tal men te es bu ra ca da. Sou um ci da dão pa -
ca to, cal mo, di fi cil men te per co a pa ciên cia, mas con -
fes so, Se na do res Eu rí pe des Ca mar go e Ga ri bal di
Alves Fi lho, não dá mais para agüen tar essa si tu a ção.

Su ge ri ao De nit que des ta cas se o 5º BEC – Ba -
ta lhão de Enge nha ria e Cons tru ção do meu Esta do
para o con ser to de par te da que la ro do via. Ini ci a dos
há 60 dias, ain da não sa í ram do lu gar, es tão an dan do
a pas sos de tar ta ru ga. Esse é um tre cho pe que no, os
ou tros se quer fo ram li ci ta dos e ain da não em pre sas
tra ba lhan do.

Aqui peço ao Mi nis té rio dos Trans por tes, ao De -
nit – De par ta men to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de
Trans por tes e ao NIT do meu Esta do, à sua ge rên cia
lo cal, que agi li zem, pelo amor de Deus, as obras da -
que la es tra da. Faço esse pe di do em nome do povo do 
Ron dô nia, dos trans por ta do res de car gas que pas-
sam di a ri a men te pela BR-364, pois lá foi cons tru í do,
du ran te o meu go ver no, o por to Gra ne le i ro do Por to
Ve lho, que re ce be, di a ri a men te, em mé dia, du zen tas,
tre zen tas car gas de soja, ori un das do Mato Gros so e
do sul do Esta do de Ron dô nia. No pas sa do, sen do
esse tre cho de no ve cen tos qui lô me tros, as car re tas
fa zi am três vi a gens por se ma na. Hoje, re a li zam ape -
nas uma, de vi do ao es ta do da BR-364. O pre ju í zo é
mu i to gran de, de toda sor te: pne us, óleo di e sel, me -
câ ni ca, ofi ci na, tem po. Ima gi nem o que de vem es tar
so fren do, com a si tu a ção da BR-364, os que pa gam
as pres ta ções de seus ve í cu los, os pais de fa mí li as
que, mu i tas ve zes, só têm o ca mi nhão?

Tam bém a BR-421, que vai da Ari que mes a
Cam po Novo, pas san do por Mon te Ne gro, e dá aces -
so a Bu ri tis, está apre sen tan do pro ble mas se ri ís si-
mos.

Re cen te men te, es ti ve mos, os De pu ta dos Con -
fú cio Mou ra, do meu Par ti do, o PMDB, e Ma ri nha Ra -
upp, Se na dor Amir Lan do e eu, em uma au diên cia no
De nit de Bra sí lia. Lá pe di mos a agi li za ção das obras
da ro do via, pois pon tes e pon ti lhões es tão ca í dos e,
quan do co me ça rem as chu vas, com cer te za, nada
po de rá pas sar por aque la ro do via.

Há ou tro pro ble ma gra ve na BR-429, im por tan te
ro do via com 360km: um tre cho mu i to cur to pa vi men-

ta do e todo o res tan te de chão. Ela tem iní cio na ci da-
de de Pre si den te Mé di ci, BR-364, pas sa por Alvo ra da
D’Oeste, São Mi guel do Gu a po ré, Se rin gue i ras e São
Fran cis co do Gu a po ré e vai até Cos ta Mar ques, na di -
vi sa da Bo lí via. Qu an do cho ve, nada tran si ta por es -
sas ro do vi as. Não pas sam com bus tí vel, gê ne ros ali -
men tí ci os, me di ca men tos, ab so lu ta men te nada. A si -
tu a ção é mu i to di fí cil.

Tam bém peço a re cu pe ra ção da BR-425, que
vai do en tron ca men to do Abu nã, es tra da que liga Por-
to Ve lho a Rio Bran co, no Acre, até Gu a ja rá-Mi rim,
ou tra ci da de de fron te i ra. Há pon tes e bu ra cos da ni fi-
ca dos ao lon go des ta BR.

Há ain da a BR-174. Re cen te men te es ti ve mos
com o Mi nis tro dos Trans por tes, Ander son Ada u to, o
Se na dor Amir Lan do, os De pu ta dos Ma ri nha Ra upp e 
Con fú cio Mou ra, Mel ki Do na don, Pre fe i to do PMDB
da ci da de de Vi lhe na, e o pre fe i to do PT da ci da de de
Ju í na. Essa ro do via fe de ral sai de Vi lhe na e vai até Ju -
í na, no Mato Gros so. Tra ta-se de um pólo re gi o nal
pelo qual to ne la das e to ne la das de pro du tos são es -
co a dos. É tam bém uma ro do via im por tan te, e o Mi nis-
tro nos ga ran tiu que vai li be rar, de ime di a to, re cur sos
para re cu pe rá-la; ain da não para a pa vi men ta ção as -
fál ti ca. No fu tu ro, com cer te za, ela me re ce rá tam bém
o as fal ta men to, mas já é um alen to. Pelo me nos para
essa ro do via, o Mi nis tro nos ga ran tiu que vai li be rar
es ses re cur sos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é tam bém
ani ma dor o fato de que o PL nº 23 des ti na rá, no iní cio
de agos to – cer ta men te será apro va do por esta Casa
e pela Câ ma ra dos De pu ta dos –, uma su ple men ta ção
de R$1,76 bi lhão para trans por tes. Qu e ro crer que se -
jam re cur sos da Cide (Con tri bu i ção so bre Inter ven-
ção no Do mí nio Eco nô mi co), como fa lou a Se na do ra
Serys Slhes sa ren ko, do Mato Gros so, que vem in sis-
ten te men te abor dan do esse as sun to des de o iní cio
do ano. Até o mo men to não ti ve mos ain da, in fe liz men-
te, a li be ra ção des sa ver ba. Esti ma-se ar re ca dar este
ano em tor no de R$11 bi lhões a R$12 bi lhões. É uma
ver ba im por tan tís si ma para trans por tes, so bre a qual
te nho fa la do por vá ri as ve zes nes ta tri bu na. Se fos se
li be ra do 30% da Cide, anu al men te, para trans por tes,
para con ser va ção, res ta u ra ção e cons tru ção tam bém
das nos sas ro do vi as fe de ra is, cer ta men te num pra zo
de qua tro anos essa si tu a ção es ta ria to tal men te mo -
di fi ca da.

Faço aqui mais uma vez este ape lo ao Pre si den-
te da Re pú bli ca, ao Mi nis tro da Fa zen da e ao Mi nis tro
do Pla ne ja men to – di ri gen tes da área fi nan ce i ra do
País – para que se sen si bi li zem e li be rem es ses re -
cur sos tão im por tan tes para as ro do vi as bra si le i ras,
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para as ro do vi as mu ni ci pa is, por meio des sas agên ci-
as, que têm des ti na do re cur sos anu al men te para os
nos sos Mu ni cí pi os, como, no caso, a Su fra ma (Su pe-
rin ten dên cia da Zona Fran ca de Ma na us), a que me
re fe ri no iní cio do meu pro nun ci a men to.

Ora, há ci da des, como Bu ri tis, Chu pin gua ia, Ca -
bi xi, Co rum bi a ra, Pi men te i ras do Oes te, Alto Ale gre
do Pa re cis, Pa re cis, Vale do Ana ri, Tri un fo, Cu ju bim,
Ma cha di nho D’Oeste, que não têm ain da vias as fal ta-
das e, no pe río do das chu vas, fi cam to tal men te in tran-
si tá ve is. Algu mas são ro do vi as de150 km, umas mu -
ni ci pa is e ou tras es ta du a is, que fi cam to tal men te in -
tra fe gá ve is no pe río do das chu vas.

Encer ro aqui, Sr. Pre si den te, nos so pro nun ci a-
men to, na es pe ran ça de que es sas ques tões se jam
re sol vi das o mais ra pi da men te pos sí vel, que não es -
pe re mos no va men te a ins ta la ção do caos em nos sas
ro do vi as com a che ga da das chu vas.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Hé lio Cos ta) – Se na dor

Val dir Ra upp, as so cio-me às pre o cu pa ções de V. Exª
quan to à si tu a ção das nos sas es tra das, prin ci pal men-
te no seu Esta do, que V. Exª tão bem re pre sen ta no
Se na do da Re pú bli ca, o Esta do de Ron dô nia.

O Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho é o pró xi mo
ora dor, por per mu ta com o Se na dor Edi son Lo bão.
Pas so a pa la vra ao ilus tre Se na dor pelo Esta do do
Rio Gran de do Nor te.

Ten do em vis ta que o Se na dor Edi son Lo bão
aca ba de che gar, per gun to se V. Exª fa la ria na or dem
ini ci al.

Con ce do a pa la vra ao ilus tre Se na dor pelo Esta -
do do Ma ra nhão, 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, o Go ver no do Ma ra nhão aca ba de con clu ir um
es tu do téc ni co de ine gá vel im por tân cia, que com põe
uma aná li se es tra té gi ca, eco nô mi ca e so ci al para a
ins ta la ção de um novo par que de re fi no no Bra sil.

Tal tra ba lho, re su mi do numa pu bli ca ção mu i to
bem ela bo ra da, abor da os Pa no ra mas do Mun do e do 
Bra sil em re la ção ao pe tró leo; ofe re ce da dos para de -
mons trar que as Re giões Nor te, Cen tro-Oes te e Nor -
des te (aci ma de Per nam bu co) as tor nam can di da tas
po ten ci a is para a ins ta la ção de uma nova re fi na ria;
de ba te os cri té ri os de es co lha do mer ca do e de fi ne
que a mi cro lo ca li za ção é, em ter mos téc ni cos, o fa tor
que vi a bi li za as pre mis sas es tra té gi cas, eco nô mi cas
e so ci a is do pro je to de uma nova re fi na ria.

Tal tra ba lho – que re fle te o cli ma de mo der ni da-
de dos tem pos atu a is, no qual se in se re o Go ver no

ma ra nhen se – não de i xa qual quer dú vi da so bre as
van ta gens téc ni cas do Ma ra nhão para re ce ber esse
novo em pre en di men to. Ali lo ca li za da, a re fi na ria be-
ne fi ci a rá gran de men te as ou tras Uni da des Fe de ra ti-
vas das Re giões Nor te, Cen tro-Oes te e Nor des te,
que igual men te so frem com o cres cen te dé fi cit de de -
ri va dos.

Per mi to-me trans cre ver tre chos do re su mo
do ci ta do tra ba lho pro du zi do pelo Go ver no do meu
Esta do:

O es tre i ta men to da ofer ta de de ri va dos
de pe tró leo em re la ção à de man da pro vo ca-
rá, em um fu tu ro pró xi mo, a ele va ção das
mar gens de re fi no, o que re a ti va rá o ci clo de 
in ves ti men to para a im plan ta ção de no vas
re fi na ri as, se guin do a ló gi ca mun di al de ge -
ra ção de pro du tos nas pro xi mi da des dos
cen tros de con su mo. A re a li da de bra si le i ra
já de mons tra a cla ra ne ces si da de da am pli-
a ção da ca pa ci da de de re fi no do País, que
pede por no vas re fi na ri as ca pa zes de pro-
ces sar pe tró le os pe sa dos na ci o na is e de
ge rar uma ces ta de pro du tos que seja ade -
qua da ao per fil de de man da. A Re gião Nor -
te/Nor des te, por de pen der for te men te das
im por ta ções, tor na-se can di da ta na tu ral
para a ins ta la ção de um novo par que de re -
fi no. O Esta do do Ma ra nhão é o lo cal mais
apro pri a do para a ins ta la ção de uma nova
re fi na ria, dada a sua es tra té gi ca po si ção ge -
o grá fi ca e sua ca pa ci da de de aten der a to-
dos os re qui si tos de lo gís ti ca, im pres cin dí-
ve is para ga ran tir, de for ma com pe ti ti va, a
co lo ca ção de pro du tos no mer ca do. A es tru-
tu ra por tuá ria exis ten te, in clu in do por to e re -
tro por to; a ex ten sa ma lha fer ro viá ria com
aces so pri vi le gi a do a cin co Esta dos; e a
pos si bi li da de de im plan ta ção de novo mo dal
de su pri men to, são di fe ren ci a is que só o
Esta do do Ma ra nhão tem a ofe re cer...”

E, mais adi an te, con clui:

...A taxa de re tor no de 19,24% ao
ano al can ça da no pro je to é ex tre ma men te
atra ti va e aci ma do que tem sido ob ti do
nas ava li a ções de em pre en di men tos se-
me lhan tes, em com ple xi da de e por te, na
in dús tria do pe tró leo. A nova re fi na ria do
Esta do do Ma ra nhão e a efe ti va ção dos
pro je tos do Go ver no Fe de ral em in fra-es-
tru tu ra na Re gião Nor te/Nor des te pos si bi li-
ta rão aos Esta dos do To can tins e de Mato
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Gros so (par te cen tro-nor te) se rem su pri-
dos nas suas de man das de de ri va dos atra -
vés de um novo mo dal de trans por te, pro -
por ci o nan do a ge ra ção anu al de ri que zas
para es ses Esta dos de R$50 mi lhões e
R$70 mi lhões, res pec ti va men te.

No Go ver no an te ri or, mu i to tam bém se fa lou so -
bre uma nova re fi na ria, que até hoje vem sen do pro -
cras ti na da, ca u san do esse atra so al tos gra va mes
para o País. Mu i to se es pe cu lou que, na es co lha do
Esta do onde se im plan ta ria o em pre en di men to, ra-
zões de or dem po lí ti ca pre va le ce ri am so bre as de or -
dem téc ni ca, o que cons ti tu i ria, a meu ver, um ato de
im per doá vel im pa tri o tis mo.

Nes se sen ti do, ocu pei vá ri as ve zes a tri bu na
des ta Casa para pro fli gar tais ru mo res. E dis se, a 10
de mar ço de 1995, no pri me i ro dis cur so, após ha ver
sido ele i to para o meu se gun do man da to se na to ri al:

Já se foi o tem po em que uma fer ro via
ou em que uma ro do via obri ga va a enor mes
vol tas para que o em pre en di men to pas sas-
se às por tas de al gu mas ci da des ou fa zen-
das. Os em pre en di men tos pú bli cos que tan -
to sa cri fí cio im põem aos con tri bu in tes têm
de ser im plan ta dos em ter mos téc ni cos,
eco no mi ca men te viá ve is e que res pon dam
ra pi da men te na pro por ção do va lor que ne -
les se in ves tiu.

É na tu ral, Sr. Pre si den te, que to dos os Esta dos
dis pu tem a re cep ção de um em pre en di men to como o
de uma nova re fi na ria de pe tró leo. O que atin gi ria as
ra i as da ir res pon sa bi li da de se ria a es co lha de uma lo -
ca li za ção por pres sões po lí ti cas, ao ar re pio das con -
clu sões téc ni cas que de vem sem pre ser res pe i ta das.

Afi nal, num país de di men sões con ti nen ta is
como o Bra sil, nos sas di ver sas re giões es tão vo ca ci-
o na das para de ter mi na dos em pre en di men tos. Se al -
gu mas es tão fora das es pe ci fi ca ções para ne las se
im plan tar uma re fi na ria de pe tró leo, em com pen sa-
ção, en qua dram-se no gru po dos que têm êxi to em
ou tros cam pos da eco no mia.

O meu ob je ti vo hoje, nes ta tri bu na, é res sal tar o
tra ba lho que, no Ma ra nhão, vem re a li zan do o Go ver-
na dor José Re i nal do Ta va res, ago ra am pli a do com o
es tu do in ti tu la do “A Re fi na ria da Inte gra ção”. Sua
Exce lên cia tem dado in can sá vel con ti nu i da de ao di -
na mis mo e cri a ti vi da de que mar cam sua vida pú bli ca,
cor res pon den do à con fi an ça que nele de po si tam
meus con ter râ ne os.

Este ja cer to o Go ver na dor de que es ta re mos
jun tos nes ta luta que pes so al men te tra vo há mais
sete anos, para que se re co nhe ça, no ter ri tó rio ma ra-
nhen se, a lo ca li za ção tec ni ca men te mais cor re ta para 
a ins ta la ção des sa nova re fi na ria, exi gi da pela re a li-
da de eco nô mi ca bra si le i ra.

E a nos sa ex pec ta ti va é a de que o atu al Go ver no
fe de ral, mo vi do por tão me ri tó ri os pro pó si tos e que
vem en fren tan do com des te mor in clu si ve re a ções até
mes mo vi o len tas de se to res atin gi dos por suas pro gra-
ma ções, sa i ba fa zer fren te às pres sões que su bes ti-
mam in di ca do res es sen ci al men te téc ni cos por mo ti va-
ções me no res de in te res ses po lí ti cos re gi o na is.

No caso da ne ces sá ria im plan ta ção de um novo
par que de re fi no, não pode de i xar de pre va le cer,
como em ou tros ca sos, o in te res se ma i or do Bra sil.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Hé lio Cos ta) – Con ce do a 

pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, o emi nen te Se na-
dor Ga ri bal di Alves Fi lho, pelo Esta do Rio Gran de do
Nor te.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ini ci al-
men te con gra tu lo-me com o Se na dor Edi son Lo bão,
que, nes ta tri bu na, de fen deu cri té ri os téc ni cos para a
ins ta la ção de uma re fi na ria nas re giões Nor te e Nor -
des te do País.

Sr. Pre si den te, hoje ve nho a esta tri bu na não
para tra tar des se as sun to, mas para di zer que, quan -
do tra to des se as sun to, o faço da mes ma ma ne i ra
como fez o Se na dor Edi son Lo bão, lou van do que
essa re fi na ria ve nha a ser es co lhi da tec ni ca men te. E
não te nho dú vi da dis so, não pos so ter. Este País, a
sua mo der ni da de, o seu pro gres so, o seu de sen vol vi-
men to, au to ri zam-me a pen sar que uma re fi na ria só
po de rá ser lo ca li za da com base em es tu dos téc ni cos
e não ape nas com base em uma de ci são po lí ti ca; e
olhe que sou po lí ti co. Mas não vejo como se di ar um
em pre en di men to do por te de uma re fi na ria ape nas
com base em ter mos téc ni cos.

Sr. Pre si den te, hoje, V. Exª, um dos pri me i ros
ora do res des ta Casa, fez uma sa u da ção e um re gis-
tro so bre a re cri a ção da Su de ne e dis se mu i to bem
des sa ex pec ta ti va, des sa es pe ran ça que to dos nós,
nor des ti nos, mi ne i ros e aque les que têm uma re gião
en cra va da na área da Su de ne, no Espí ri to San to, te -
mos de que a Su de ne pos sa vol tar a pres tar tão gran -
des ser vi ços à nos sa re gião.
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Não é que pos sa mos es pe rar que a Su de ne
ope re mi la gres ou res sur ja e exer ça o mes mo pa pel
que exer ceu nos anos 60. Não po de mos exi gir da Su -
de ne a par ti ci pa ção que teve, nos anos da sua cri a-
ção, no de sen vol vi men to do Nor des te, mas é in dis-
pen sá vel que vol te a ter um pa pel de co or de na ção no
pla ne ja men to de ações, apli can do e exa mi nan do pro -
je tos de de sen vol vi men to da re gião.

Por isso, ve nho so mar-me a V. Exª e a tan tos Se -
na do res que es tão fe li zes com a vol ta da Su de ne. Não
sou da ge ra ção su de nis ta, aque la dos anos 60, que
so nhou com a Su de ne re di min do o Nor des te. Sou de
uma ge ra ção pos te ri or, que acre di tou e que de po is se 
viu a bra ços com uma cri se de de ses pe ran ça, por que
a Su de ne pas sou en tão a vi ver uma fase de es va zi a-
men to, uma fase de de bi li ta ção.

La men ta vel men te, quan do che guei à Su de ne
como Go ver na dor de Esta do e pas sei a in te grar o seu 
con se lho de de sen vol vi men to, ela já não era a mes -
ma e não ti nha aque las con di ções que os ten ta ra an -
tes, prin ci pal men te quan do da sua cri a ção. Te mos es -
pe ran ça de que pos sa mos ter, no Go ver no de Luiz
Iná cio Lula da Sil va, uma nova Su de ne.

Sr. Pre si den te, de se jo fa zer ou tro re gis tro. Com
ob je ti vo de for ta le cer a pro du ção de le i te dos pe que-
nos pro du to res e aten der à po pu la ção ca ren te, foi lan -
ça do on tem o Pro gra ma de Incen ti vo à Pro du ção e ao 
Con su mo de Le i te. Se gun do o Se cre tá rio de Pla ne ja-
men to Estra té gi co do Mi nis té rio de Se gu ran ça Ali-
men tar, Sér gio Pa ga ni ni, a in ten ção é ofe re cer pelo
me nos um li tro de le i te por cri an ça, ges tan te ou mãe
que es te ja ama men tan do.

Faço esse re gis tro com a sa tis fa ção de quem
cri ou, no Rio Gran de do Nor te, um pro gra ma do le i te
que be ne fi cia hoje 138 mil pes so as, en tre cri an ças e
por ta do res de de fi ciên cia. Cer ta men te, esse pro gra-
ma do le i te con tri bu iu para ba i xar os ín di ces da mor -
ta li da de in fan til de uma for ma sig ni fi ca ti va.

Vejo ago ra, a exem plo do ocor reu no Go ver no do
Pre si den te Sar ney, ser cri a do um pro gra ma do le i te em
ní vel na ci o nal, se gun do no ti ci a do no Jor nal do Bra sil
de hoje, pelo Mi nis té rio da Se gu ran ça Ali men tar.

No Rio Gran de do Nor te, por exem plo, que é um
Esta do pe que no, quan do foi cri a do esse Pro gra ma do 
Le i te – an tes já exis tia no Go ver no de Ge ral do Melo,
que aqui es te ve como Se na dor – só pro du zia 80 mil li -
tros de le i te por mês. Em um pra zo de oito anos, che -
ga mos a 600 mil li tros por mês. O es tí mu lo que foi
dado ao pro du tor, seja ele pro du tor de le i te de vaca ou
de le i te de ca bra, foi tal que ele vou a pro du ção des sa
ma ne i ra.

Não que ro de i xar a tri bu na sem an tes di zer da
sa tis fa ção que tive. Hoje, con tra ri an do al guns pro nun-
ci a men tos pro fe ri dos nes te ple ná rio, trou xe ape nas
no tí ci as boas à tri bu na do Se na do Fe de ral e re gis tro
uma ou tra que me agra dou bas tan te: o anún cio do
Pre si den te da Re pú bli ca de que ha ve rá um novo pro -
je to de trans po si ção de águas, so bre o qual já fa lei e
que ne ces si ta rá de in ves ti men tos da or dem de R$6
bi lhões. Ago ra, o pro je to não be ne fi ci a rá so men te o
Nor des te se ten tri o nal – Rio Gran de do Nor te, Pa ra í-
ba, Ce a rá e Per nam bu co –, mas toda a re gião nor -
des ti na, o que exi gi rá re cur sos des sa or dem e des sa
na tu re za.

Não te nho dú vi da de que esse novo pro je to, que 
tem à fren te o Vice-Pre si den te José Alen car, avan ça-
rá e será exe cu ta do.

Sr. Pre si den te, mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Hé lio Cos ta) – Se na dor

Ga ri bal di Alves Fi lho, per mi ta que a Pre si dên cia cum -
pri men te V. Exª pelo seu pro nun ci a men to, es pe ci al-
men te ao se re fe rir ao Pro gra ma do Le i te, es ta be le ci-
do no Esta do de V. Exª, Rio Gran de do Nor te, pro gra-
ma do qual tive a opor tu ni da de de com pro var a im por-
tân cia so ci al em seu Esta do.

O SR. PRESIDENTE (Hé lio Cos ta) – So bre a
mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te

OF/GAB/Nº 232–PDT 

Bra sí lia, 24 de ju lho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do Pom peo

de Mat tos para in te grar, na con di ção de su plen te, a
Co mis são Par la men tar de Inqué ri to BANESTADO,
em subs ti tu i ção ao De pu ta do Dr. Ro dol fo pe re i ra.

Ao en se jo, re no vo a Vos sa Exce lên cia pro tes tos
de con si de ra ção e apre ço.

De pu ta do Ne i va Mo re i ra – Lí der do PDT
O SR. PRESIDENTE (Hé lio Cos ta) – Será fe i ta a 

subs ti tu i ção so li ci ta da.
So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 622, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos dos arts. 218 e 221, do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, a in ser ção em 
ata de Voto de Pe sar pelo fa le ci men to de Ma no el
Espe ri dião Pe re i ra, ocor ri do em 23-7-2003, e que se -
jam apre sen ta das con do lên ci as à fa mí lia do fa le ci do,
ten do em vis ta o im por tan te pa pel de sem pe nha do na
vida po lí ti co-ad mi nis tra ti va bra si le i ra.
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Jus ti fi ca ção

Fa le ci do aos 63 anos, a his tó ria de Ma no el Espe ri-
dião Pe re i ra se con fun de com a his tó ria do povo hu mil de
de Bra sí lia. Foi Ser vi dor Pú bli co, ten do atu a do como pe ri-
to cri mi nal da Po lí cia Ci vil. Pi o ne i ro em Bra sí lia, che gou à
ci da de em 1960 e par ti ci pou da sua ina u gu ra ção. Des de
en tão se iden ti fi cou com a ca u sa dos me nos fa vo re ci dos,
atu an do de vá ri as for mas nos di ver sos mo vi men tos so ci-
a is da ci da de. Foi um vo lun tá rio do Mo vi men to dos Incan -
sá ve is da Ce i lân dia. Ele sem pre de mons trou in te res se
pela atu a ção po lí ti ca das pes so as que pos su íam uma
tra je tó ria di fe ren te da vi gen te na po lí ti ca na ci o nal, pes so-
as do povo que, com tra ba lho, con se gui am gal gar eta pas
im por tan tes da vida po lí ti ca e so ci al bra si le i ra. Aco me ti do
por uma do en ça gra ve que ra pi da men te o le vou a óbi to,
Bra sí lia per de pre ma tu ra men te o apo io às mais le gí ti mas
ma ni fes ta ções da po pu la ção me nos fa vo re ci da.

Ma no el de i xou três fi lhos: Ro ber to Se a bra (Jor -
na lis ta e Di re tor do Jor nal da Câ ma ra dos De pu ta-
dos), Adri a na Se a bra (Co mer ci an te) e Mar ce lo Se a-
bra (Con sul tor em Infor má ti ca).

Sala das Ses sões  29 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Eu rí pe des Ca mar go.

O SR. PRESIDENTE (Hé lio Cos ta) – A Mesa
en ca mi nha rá o voto de pe sar so li ci ta do.

So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 623, DE 2003

Nos ter mos do dis pos to no art. 216 do Re gi men-
to Inter no do Se na do Fe de ral, com bi na do com o art.
50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, re que i ro seja en ca-
mi nha do ao Exce len tís si mo Se nhor Mi nis tro de Esta -
do da Inte gra ção Na ci o nal a se guin te so li ci ta ção de
in for ma ções:

Os Mu ni cí pi os do Esta do de Mi nas Ge ra is,
Águas For mo sas, Ata léia, Ber tó po lis, Cam pa ná rio,
Car los Cha gas, Ca tu ji, Cri só li ta, Fran cis có po lis, Frei
Gas par, Fron te i ra dos Va les, Ita i pé, Itam ba cu ri, La da i-
nha, Ma xa ca lis, Na nu que, Novo Ori en te de Mi nas,
Ouro Ver de, Pa vão, Pes ca dor, Poté, San ta He le na de
Mi nas, Ser ra dos Ai mo rés, Se tu bi nha, Teó fi lo Oto ni, e
Umbu ra ti ba, San ta Fé de Mi nas, São Ro mão, Ri a chi-
nho, Ari nos e For mo so fo ram in clu í dos na re gião de
abran gên cia da Nova Su de ne?

Em caso ne ga ti vo, qua is as pro vi dên ci as que
se rão ado ta das pelo Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o-
nal para cor ri gir as dis tor ções so ci o e co nô mi cas cons -
ta ta das na que les mu ni cí pi os e que são se me lhan tes
às apre sen ta das pela ma i o ria dos mu ni cí pi os in te-
gran tes da re gião Nor des te?

Jus ti fi ca ção

O pro ces so de de sen vol vi men to que ocor re no
País re fle te-se de for ma de si gual, la men ta vel men te,
pri vi le gi an do de ter mi na das áre as em de tri men to de
ou tras e ge ran do, as sim, de se qui lí brio re gi o nal.

A pre o cu pa ção com este de se qui lí brio tem le va-
do o Go ver no Fe de ral a in cor po rar, nos pla nos go ver-
na men ta is, me di das vi san do à in te gra ção de áre as
so ci a is e eco no mi ca men te re pri mi das ao pro ces so de 
de sen vol vi men to.

No que diz res pe i to ao Esta do de Mi nas Ge ra is,
es sas me di das se con fi gu ra ram com a in clu são da
zona mi ne i ra do Po lí go no das Se cas na área de atu a-
ção da Su pe rin ten dên cia de De sen vol vi men to do
Nor des te (SUDENE), des de a cri a ção des ta Au tar-
quia pela Lei nº 3.692, de 15 de de zem bro de 1959.

Os li mi tes da área mi ne i ra do Po lí go no das Se -
cas já ha vi am sido de fi ni dos, an te ri or men te, pela Lei
nº 1.348, de 10 de fe ve re i ro de 1951, e fo ram com ple-
men ta dos, pos te ri or men te, pela Lei nº 6.218, de 7 de
ju lho de 1975.

A Lei nº 9.690, de 18 de ju lho de 1998, au to ri zou
o Po der Exe cu ti vo a in clu ir, na área de atu a ção da Su -
de ne, os de ma is mu ni cí pi os mi ne i ros da re gião do
Vale do Je qui ti nho nha, bem como os mu ni cí pi os da
re gião nor te do Esta do do Espí ri to San to.

O De cre to nº 2.885, de 17 de de zem bro de
1998, pro ce deu à in clu são de to dos os mu ni cí pi os lis -
ta dos na ci ta da lei.

Ago ra, o Go ver no Fe de ral anun cia a re cri a ção
do ór gão, por meio do en vio, em bre ve, ao Con gres so
Na ci o nal de men sa gem pre si den ci al pro pon do as ba -
ses para a re cri a ção da Su de ne.

Pre o cu pa do com a si tu a ção da po pu la ção que
ha bi ta os mu ni cí pi os mi ne i ros, lis ta dos nes te re que ri-
men to, e por en ten der, que es sas re giões têm ín di ces
so ci o e co nô mi cos se me lhan tes aos cons ta ta dos na
re gião nor des te, bem como, ca rac te rís ti cas ge o grá fi-
cas e cli má ti cas si mi la res, con si de ro mais do que jus -
to que es ses mu ni cí pi os se jam en qua dra dos nos pro -
gra mas so ci a is a se rem im ple men ta dos pela nova
Su de ne.

Sala das Ses sões 29 de ju lho de 2003.  – Se na-
dor Hé lio Cos ta.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Hé lio Cos ta) – O re que ri-
men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci são,
nos ter mos re gi men ta is.

Não há mais ora do res ins cri tos.
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 17 ho ras e 34 
mi nu tos.)
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Ata da 21ª Ses são Não De li be ra ti va
em 30 de ju lho de 2003

1ª Ses são Le gis la ti va Extra or di ná ria da 52ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia do Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos, da Sra. Serys Slhes sa ren ko
e dos Srs. Mo za ril do Ca val can ti e Gus ta vo Bo te lho

(Ini cia-se a ses são às 14 ho ras e 30
mi nu tos.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – 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, Se na dor Ro meu Tuma, pro -
ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

PROJETOS
RECEBIDOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 394, DE 2003

(Nº 2.808/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis-
são ao sis te ma Li ber da de 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 For qui lha,
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 1.055, de 26 de ju nho de 2002, que ou tor ga

per mis são ao Sis te ma Li ber da de de Co mu ni ca ção
Ltda. para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex-
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da, na ci da de de For qui lha, Esta do do 
Ce a rá.

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

MENSAGEM Nº 665, DE 2002

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

Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do art.223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom-
pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões
para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da, con for me os se guin tes
atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 1.055, de 26 de ju nho de 2002 –
Sis te ma Li ber da de de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de
de For qui lha – CE;

2 – Por ta ria nº 1.064, de 26 de ju nho de 2002 –
Le gal-Cat Ca tan du va Co mu ni ca ções Ltda. – ME, na
ci da de de José Bo ni fá cio – SP;

3 – Por ta ria nº 1.065, de 26 de ju nho de 2002 –
Alpha Co mu ni ca ções de Ma ca tu ba S/C Ltda., na ci -
da de de Ma ca tu ba – SP,

4 – Por ta ria nº 1.067, de 26 de ju nho de 2002 –
Sis te ma Li ber da de de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de
de Rus sas – CE;
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5 – Por ta ria nº 1.079, de 26 de ju nho de 2002 –
Alta Vis ta Rá dio e Te le vi são Ltda., na ci da de de Cam -
pi nas – SP;

6 – Por ta ria nº 1.099, de 26 de ju nho de 2002 –
Pris ma Enge nha ria em Te le co mu ni ca ções Ltda., na
ci da de de Anto ni na – PR;

7 – Por ta ria nº 1.102, de 26 de ju nho de 2002 –
Rans so lin & Agus ti ni Ltda., na ci da de de Bi tu ru na –
PR;

8 – Por ta ria nº 1.104, de 26 de ju nho de 2002 –
Tro pi cal do Agres te Ltda., na ci da de de Iga ras su – PE;

9 – Por ta ria nº 1.105, de 26 de ju nho de 2002 –
Sis te ma Re gi o nal de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de
de Andra di na – SP;

10 – Por ta ria nº 1.106, de 26 de ju nho de 2002 –
Rá dio WS & AO Ltda., na ci da de de Buri – SP;

11 – Por ta ria nº 1.107, de 26 de ju nho de 2002 –
Rá dio Nos sa Se nho ra do So cor ro Ltda., na ci da de de
So cor ro – SP;

12 – Por ta ria nº 1.108, de 26 de ju nho de 2002 –
Rá dio Re van che FM Ltda., na ci da de de Va li nhos –
SP; e

13 – Por ta ria nº 1.111, de 26 de ju nho de 2002 –
Exi tus Sis te ma de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de
São Si mão – SP.

Bra sí lia, 30 de ju lho de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC 930 EM

Bra sí lia, 4 de ju lho de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e

re gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de-
ter mi nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
54/2000-SSR/MC, com vis tas à im plan ta ção de
urna es ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên-
cia mo du la da, na ci da de de For qui lha, Esta do do
Ce a rá.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei

nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que ao Sis te ma Li -
ber da de de Co mu ni ca ção Ltda, ob te ve a ma i or pon tu-
a ção do va lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos
pelo Edi tal, tor nan do-se as sim a ven ce do ra da Con -
cor rên cia, con for me ato da mes ma Co mis são, que
ho mo lo guei, ha ven do por bem ou tor gar a per mis são,
na for ma da Por ta ria in clu sa.

Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o-
nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato.

Res pe i to sa men te, – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 1.055,
DE 26 DE JUNHO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no uso
de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art. 32 do
Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com 
a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº 1.720, de
28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o que cons -
ta do Pro ces so nº 53650.000670/2000, Con cor rên cia
nº 54/2000-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são ao Sis te ma Li ber da-
de de Co mu ni ca ção Ltda. para ex plo rar, pelo pra zo de 
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da-
de de For qui lha, Esta do do Ce a rá.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni-
ca ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri-
ga ções as su mi das pela ou tor ga da em suas pro-
pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de to mar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Ju a rez Qu a dros do Nas ci men to.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 395, DE 2003

(Nº 2.811/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Rá dio FM Igua tu Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da, na ci da de de Li mo e i-
ro do Nor te, 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 908, de 5 de ju nho de 2002, que ou tor ga per -
mis são à Rá dio FM Igua tú Ltda.para ex plo rar, por dez 
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de
Li mo e i ro do Nor te, Esta do do Ce a rá.

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

MENSAGEM Nº 667, DE 2002

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

o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to 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, per mis sões para ex plo rar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi-
ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 908, de 5 de ju nho de 2002-Ra dio
FM Igua tú Ltda., na ci da de de Li mo e i ro do Nor te –
CE;

2 – Por ta ria nº 1.207, de 5 de ju lho de 2002 –
Ben ti vi Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de São Vi cen te
Fer rer – MA;

3 – Por ta ria nº 1.208, de 5 de ju lho de 2002 –
RA; Sis te ma de Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de
Cân di do Men des – MA;

4 – Por ta ria nº 1.209, de 5 de ju lho de 2002 –
SINCO – Sis te ma Na ci o nal de Co mu ni ca ção Ltda.,
na ci da de de Co e lho Neto – MA;

5 – Por ta ria nº 1.210, de 5 de ju lho de 2002 –
Sis te ma de Co mu ni ca ção Ri we na Ltda., na ci da de de
Ita pe cu ru Mi rim – MA;

6 – Por ta ria nº 1.211, de 5 de ju lho de 2002 –
Sis te ma Cen tro Oes te de Ra di o di fu são Ltda, na ci da-
de de Ara gar ças – GO;

7 – Por ta ria nº 1.212, de 5 de ju lho de 2002 –
Por tu gal Te le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Bri tâ-
nia – GO;

8 – Por ta ria nº 1.213, de 5 de ju lho de 2002 –
Rá dio Bom Su ces so Ltda., na ci da de de Bun ti Ale gre
– GO;

9 – Por ta ria nº 1.217, de 5 de ju lho de 2002 – WEB 
Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de Ia ci a ra – GO; e

10 – Por ta ria nº 1.218, de 5 de ju lho de 2002 –
RA Sis te ma de Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de San -
ta Rita -MA.

Bra sí lia, 30 de ju lho de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC 969 EM

Bra sí lia, 8 de ju lho de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re -

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
125/97-SSR/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma es -
ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la-
da, na ci da de de Li mo e i ro do Nor te, Esta do do Ce a rá.

2. A Co mis são Espe ci a1 de Ambi to Na ci o nal,
cri a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997,
al te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a Rá dio FM
Igua tú Ltda. ob te ve a ma i or pon tu a ção do va lor pon -
de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi tal tor nan-
do-se as sim a ven ce do ra da Con cor rên cia, con for me
ato da mes ma Co mis são, que ho mo lo guei, ha ven do
por bem ou tor gar a per mis são, na for ma da Por ta ria
in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro -
du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres-
so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o
re fe ri do ato.

Res pe i to sa men te, – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 908, DE 5 DE JUNHO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53650.000625/98, Con-
cor rên cia nº 125/97-SSR/MC, re sol ve:
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Art. 1º Ou tor gar per mis são à Rá dio FM Igua tú
Ltda. para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i-
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Li mo e i ro do
Nor te, Esta do do Ce a rá.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -

ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se quen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Ju a rez Qu a dros do Nas ci men to.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 396, DE 2003

(Nº 35/2003, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são da TV Oes te do Pa ra ná Ltda. para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens na ci da de de Gu a ra pu a va, Esta -
do do Pa ra ná.

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

cre to s/nº, de 11 de ou tu bro de 2002, que re no va, a
par tir de 10 de no vem bro de 1999, a con ces são de TV 
Oes te do Pa ra ná Ltda. para ex plo rar, por quin ze anos, 
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens, na ci da de de Gu a ra pu a va, 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.

MEN SA GEM Nº 878, DE 2002

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

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 11 de ou tu bro de 2002, que “Re no va con ces-
são das en ti da des que men ci o na, para ex plo rar ser vi-
ços de ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as”. As en -
ti da des men ci o na das são as se guin tes:

I – onda mé dia:

a) Rá dio Ju ta nó po lis De Ma na ca pu ru
Ltda., na ci da de de Ma na ca pu ru – AM;

b) Rá dio Pro gres so De Rus sas Ltda.,
na ci da de de Rus sas – CE;

c) Rá dio Gran de Lago Ltda., na ci da de
de San ta He le na – PR;

d) Rede Inte gra ção De Co mu ni ca ção
Ltda., na ci da de de To le do – PR;

e) Sul Pa ra ná Ra di o di fu são Ltda., na
ci da de de São Ma te us do Sul – PR;

f) Rá dio Nova São Ma nu el Ltda., na ci -
da de de São Ma nu el – SP; e

g) Rá dio Vale Do Rio Pa ra ná Ltda., na
ci da de de Pre si den te Epi tá cio –  SP;

II – sons e ima gens:

a) TV Oes te Do Pa ra ná Ltda., na ci da-
de de Gu a ra pu a va – PR;

b) TV O Esta do Ltda., na ci da de de
Cha pe có – SC; e

c) TV Stu di os de Jaú S/A., na ci da de
de Jaú – SP.

Bra sí lia, 16 de ou tu bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC 1262 EM

Bra sí lia, 10 de se tem bro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 

in clu so pro je to de de cre to que tra ta da re no va ção de
con ces sões, ou tor ga das ás en ti da des aba i xo re la ci o-
na das. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são. nas lo -
ca li da des e Uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

• Rá dio Ju ta nó po lis de Ma na ca pu ru Ltda., con -
ces si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de Ma na ca pu ru. Esta do do
Ama zo nas (Pro ces so nº 53630.000272/98);

• Rá dio Pro gres so de Rus sas Ltda., con ces si o-
ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de Rus sas. Esta do do Ce a rá (Pro ces so
nº 53650.000075/97):

• Rá dio Gran de Lago Ltda., con ces si o ná ria do
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia. na ci -
da de de San ta He le na. Esta do do Pa ra ná (Pro ces so
nº 53740.000037/01);

• Rede Inte gra ção De Co mu ni ca ção Ltda., con -
ces si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia. na ci da de de To le do. Esta do do Pa ra ná
(Pro ces so nº 53740.000518/01);

• Sul Pa ra ná Ra di o di fu são Ltda., con ces si o ná-
ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de São Ma te us do Sul. Esta do do Pa ra ná
(Pro ces so nº 53740.000510/01);

• Rá dio Nova Sao Ma nu el Ltda., con ces si o ná ria
do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia. na
ci da de de São Ma nu el. Esta do de São Pa u lo (Pro ces-
so nº 53830.000935/01);

• Rá dio Vale do Rio Pa ra ná Ltda., con ces si o ná-
ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia.
na ci da de de Pre si den te Epi tá fio. Esta do de São Pa u-
lo (Pro ces so nº 53830.000022/01);

• TV Oes te do Pa ra ná Ltda., con ces si o ná ria do
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, na ci da de
de Gu a ra pu a va. Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº
53740.000705/99);

• TV O Esta do Ltda., con ces si o ná ria do ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens, na ci da de de
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Cha pe có, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces so nº
53740.000044/01);

• TV Stú di os de Jaú S/A., con ces si o ná ria do
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens. na ci da de
de Jaú. Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
53830.001555/94).

2. Obser vo que a re no va ção do pra zo de vi gên cia
das ou tor gas para ex plo rar ser vi ços de ra di o di fu são é
re gi da pe las dis po si ções con ti das na Lei nº 5.785. de
23 de ju nho de 1972. e no De cre to nº 88.066. de 26 de
ja ne i ro de 1983. que a re gu la men tou.

3. Cum pre res sal tar que os pe di dos fo ram ana li-
sa dos pe los ór gãos téc ni cos des te Mi nis té rio e con si-
de ra dos de acor do com os dis po si ti vos le ga is apli cá-
ve is, de mons tran do pos su ir as en ti da des as qua li fi ca-
ções ne ces sá ri as à re no va ção da con ces são.

4. Nes sa con for mi da de. e em ob ser vân cia ao que 
dis põem a Lei nº 5.785. de 1972, e seu Re gu la men to,
De cre to nº 88.066. de 1983. sub me to o as sun to á su -
pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para de ci são
e sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na ci o nal. em
cum pri men to ao § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Res pe i to sa men te. – Ju a rez Qu a dros Do Nas -
ci men to, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.
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PARECER Nº 59/2002/DMC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53740.000705/1999
Inte res sa da: TV Oes te do Pa ra ná Ltda.
Assun to : Re no va ção de ou tor ga
Emen ta: Con ces são para exe cu tar o ser vi ço de

ra di o di fu são de sons e ima gens, cujo pra zo teve seu
ter mo fi nal em 1º-11-99.

Pe di do apre sen ta do in tem pes ti va men te.
Re gu la res a si tu a ção téc ni ca e a vida so ci e tá ria
Con clu são : Pelo de fe ri men to

A TV Oes te do Pa ra ná Ltda, con ces si o ná ria do 
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens em Gu a-
ra pu a va, Esta do do Pa ra ná, re quer re no va ção do
pra zo de vi gên cia de sua con ces são, cujo ter mo fi-
nal ocor reu em 1º de no vem bro de 1999.

Dos Fa tos

Por meio do De cre to nº 90.280, de 3-10-84, foi
ou tor ga da con ces são à TV Inde pen dên cia Gu a ra pu-
a va Ltda, para ex plo rar, por 15 (quin ze) anos, o ser vi-
ço de ra di o di fu são de sons e ima gens em Gu a ra pu a-
va, Esta do do Pa ra ná.

A ou tor ga em apre ço co me çou a vi go rar em
1º-11-84, data da pu bli ca ção do con tra to de con ces-
são no Diá rio Ofi ci al da União.

A con ces são em tela foi ob je to de trans fe rên cia
di re ta para a TV Oes te do Pa ra ná Ltda., por meio do
De cre to pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União de 8 de 
agos to de 2000.

Do Mé ri to

O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, ins ti-
tu í do pela Lei nº 4117, de 27 de agos to de 1962, es ta-
be le ce os pra zos de 10 (dez) anos para o ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra e 15 (quin ze) anos para o ser vi ço
de te le vi são, que po de rão ser re no va dos por pe río dos
su ces si vos e igua is (art. 33, § 3º), pe río dos es ses que
fo ram man ti dos pela atu al Cons ti tu i ção (art. 22, § 5º).

Por sua vez, o Re gu la men to dos Ser vi ços de
Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de
31 de ou tu bro de 1963, de ter mi na que:

“Art. 27: Os pra zos de con ces são e de
per mis são se rão de 10 (dez) anos para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de 15
(quin ze) anos para o de te le vi são”.

De acor do com o ar ti go 4º da Lei nº 5.785, de 23
de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a re -
no va ção do pra zo de sua ou tor ga, de ve rão di ri gir re -
que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com-
pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an te-
ri or ao tér mi no da vi gên cia da ou tor ga.
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O pra zo de vi gên cia des ta con ces são teve seu
fi nal em 1º-11-99.

O pe di do de re no va ção da ou tor ga ora em exa -
me foi pro to co la do nes ta De le ga cia em 27 de agos to
de 1999, fora do pra zo le gal que se ex tin gui ra em 31
de ju lho. To da via, o fato de ter re que ri do a re no va ção,
em bo ra in tem pes ti va men te, de mons tra o seu in te res-
se em per ma ne cer exe cu tan do o ser vi ço.

A re que ren te tem seus qua dros so ci e tá rio e di re ti-
vo apro va dos pela Por ta ria nº 148, de 10 de se tem bro
de 2001 (fls. 27), sen do que os atos pra ti ca dos em de -
cor rên cia des ta au to ri za ção fo ram apro va dos pela Por -
ta ria nº 224, de 6 de de zem bro de 2001 (fls. 28):

Qu a dros So ci e tá rio e di re ti vo re sul tan tes:

COTISTAS COTAS VALOR R$

Eli za beth Lemanski 750 750.000,00

Cris ti na Ma ria Cu nha Ca mar go da Ve i ga 750 750.000,00

Lu i za Mes qui ta Marinho 1.500 1.500.000,00

TOTAL 3.00 3.000.000,00

Di re to ra Pre si den te: Cris ti na Ma ria Cu nha Pe re i ra
Ca mar go da Ve i ga
Di re to ra Vice-Pre si den te: Lu i za Mes qui ta Ma ri nho
Di re to ra Adjun ta: Eli za beth Le mans ki

A emis so ra se en con tra ope ran do re gu lar men-
te, den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe fo ram
atri bu í das, con for me de mons tra do às fls. 63.

É re gu lar a si tu a ção da en ti da de pe ran te o Fun -
do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções – FISTEL,
con for me de mons tra do às fls. 50 à 59.

Con sul tan do o Ca das tro Na ci o nal de Ra di o di fu são,
ve ri fi cou-se que a en ti da de, seus só ci os e di ri gen tes não
ul tra pas sam os li mi tes fi xa dos pelo ar ti go 12 e seus pa rá-
gra fos, do De cre to-lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967.

Con clu são

Di an te do ex pos to, con clu í mos pelo de fe ri men to
do pe di do, su ge rin do o en ca mi nha men to dos au tos
ao De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di-
fu são/SSRIMC, para pros se gui men to.

É o pa re cer.
Cu ri ti ba, 12 de mar ço de 2002. – Mi rel la Dias

Me lha do, Advo ga da.
De acor do
Cu ri ti ba, 12 de mar ço de 2002. – Te re za Fi al-

kos ki De que che, De le ga da.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 397, DE 2003

(Nº 2.850/2003, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato, que re no va a per mis-
são ou tor ga da à Ra dio Excel si 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 São Pa u lo, 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 50, de 23 de ja ne i ro de 1998, que re no va, a
par tir de 1º de maio de 1994, a per mis são ou tor ga da
à Rá dio Excel si or Ltda,. para ex plo rar, por dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de São
Pa u lo, 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 1.006, DE 1998

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

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te da
Por ta ria nº 50, de 23 de ja ne i ro de 1998, que re no va a
per mis são ou tor ga da à Rá dio Excel si or Ltda., para
ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da-
de de São Pa u lo, Esta do de São Pa u lo.

Bra sí lia, 26 de agos to de 1998. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

PORTARIA Nº 50, DE 23 DE JANEIRO DE 1998

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con for me o dis pos to no art.
6º, in ci so II, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1963, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 50830.001524/93, re sol ve:

Art. 1º Re no var, de acor do com o art. 33, § 3º, da
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez anos, a
par tir de 1º de maio de 1994, a per mis são ou tor ga da à
Rá dio Excel si or Ltda., ori gi na ri a men te de fe ri da à Rá dio
Excel si or S.A., con for me 1Por ta ria MVOP nº 152, de 14
de fe ve re i ro de 1949, au to ri za da a trans for mar seu tipo
se cre tá rio para o atu al pela Por ta ria nº 275, de 8 fe ve re i-
ro de 1985, cuja úl ti ma re no va ção ocor reu nos ter mos
da Por ta ria nº 62, de 20 de fe ve re i ro de 1985, pu bli ca da
no Diá rio Ofi ci al da União em 22 sub se qüen te, para
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ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de
São Pa u lo, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cuja ou tor ga é re no va da por esta Por ta ria, re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

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

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Sér gio Mot ta

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 231/MC, 
DE 21 DE AGOSTO DE 1998, DO SENHOR

MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a

in clu sa Por ta ria nº 50, de 23 de ja ne i ro de 1998, pela
qual foi re no va da a per mis são ou tor ga da à Rá dio
Excel si or Ltda., ori gi na ri a men te de fe ri da à Rá dio

Excel si or S.A., con for me Por ta ria MVOP nº 152, de
14 de fe ve re i ro de 1949, au to ri za da a trans for mar seu
tipo so ci e tá rio para o atu al, pela Por ta ria nº 275, de 8
de fe ve re i ro de 1985, cuja úl ti ma re no va ção ocor reu
nos ter mos da Por ta ria nº 62, de 20 de fe ve re i ro de
1985. pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União em 22
sub se qüen te, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de São
Pa u lo, Esta do de São Pa u lo.

2. Os ór gãos com pe ten tes des te Mi nis té rio ma -
ni fes ta ram-se so bre o pe di do, con si de ran do-o ins tru í-
do de acor do com a le gis la ção apli cá vel, o que me le -
vou a de fe rir o re que ri men to de re no va ção.

3. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º da art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de re no va ção so men te pro du zi-
rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci-
o nal para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato, acom pa nha do do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
50830.001524/93, que lhe deu ori gem.

Res pe i to sa men te, – Luiz Car los Men don ça de
Bar ros, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 398, DE 2003

(Nº 2.413/2002, na Câ ma ra do 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 FM Tan ga rá – 
Um Bem a Ser vi ço da Co mu ni da de a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Tan ga rá, 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 51, de 17 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria FM Tan ga rá – Um
Bem a Ser vi ço da Co mu ni da de 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 Tan ga rá, 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.

MENSAGEM Nº 257, 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 43, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são FM Co mu-
ni tá ria de Tra cu nha ém, na ci da de de Tra cu nha ém-PE;

2 – Por ta ria nº 44, de l7 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral de Ta qua ri tin ga do Nor te, na ci -
da de de Ta qua ri tin ga do Nor te-PE;

3 – Por ta ria nº 45, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção de Pro mo ção Cul tu ral, Edu ca ci o nal,
Espor ti va e de La zer do Mu ni cí pio de Itin ga, na ci da de
de Itin ga-MG;

4 – Por ta ria nº 48, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Fun da ção Be ne fi cen te Ro sal da Li ber da de, na ci da de
de Re den ção-CE;

5 – Por ta ria nº 51, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria FM Tan ga rá – Um
Bem a Ser vi ço da Co mu ni da de, na ci da de de Tan ga-
rá-RN;

6 – Por ta ria nº 52, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção e Rá dio Co mu ni tá ria do

Ba ir ro do São Ber nar do – Cam pi nas, na ci da de de
Cam pi nas-SP;

7 – Por ta ria nº 53, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Man guen se de Cul tu ra e
Arte, na ci da de de Man ga-MG;

8 – Por ta ria nº 55, de l7 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cu i a ba na, para Cul tu ra e
De fe sa Ambi en tal – ACUDAM, na ci da de de Cu i a-
bá-MT;

9 – Por ta ria nº 56, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Va que i ros do Alto Ser -
tão, na ci da de de Ser ri ta-PE; e

10 – Por ta ria nº 58, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pe dral ven se de Ra di o di fu-
são, na ci da de de Pe dral va-MG.

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

MC 213 EM

Bra sí lia, 28 de fe ve re i ro de 2002

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

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção,
para que a en ti da de Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria
FM Tan ga rá – Um Bem a Ser vi ço da Co mu ni da de na
ci da de de Tan ga rá, Esta do do Rio Gran de do Nor te,
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
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 co ta ção de ori gem, con subs-
tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53780.000127/98; 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.
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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 51 DE 17 DE JANEIRO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
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 53780.000127/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá-
ria FM Tan ga rá – Um Bem a Ser vi ço da Co mu ni da de,
com sede na Rua Se bas tião Fer re i ra, s/n – Cen tro, na
ci da de de Tan ga rá, Esta do do Rio Gran de do Nor te, 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,
re gu la men tos e obri ga ções as su mi das pela ou tor ga da.

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 06°12’04”S e lon gi tu de em
35°48’O5”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 te mos
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 461/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.780.000.127/98, de
13-8-98.
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 Rá dio Co mu ni tá ria FM
Tan ga rá, lo ca li da de de Tan ga rá, Esta do do Rio
Gran de do Nor te.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria FM Tan ga rá,
ins cri ta no CNPJ sob o nú me ro 02.582.896/0001-90,
no Esta do do Rio Gran de do Nor te, com sede na Rua
Se bas tião Fer re i ra, s/nº, Ci da de de Tan ga rá, RN, di ri-
giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca-

ções, por meio de re que ri men to da ta do de 10 de
agos to de 1998, subs cri to por re pre sen tan te le gal,
de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
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 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 19-2-98, o Re -
gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-98 e Nor ma
nº 02/98, de 6-8-98.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
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;
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– 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 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Se bas tião Fer re i ra,
s/nº, ci da de de Tan ga rá, Esta do do Rio Gran de do
Nor te, de co or de na das ge o grá fi cas em 06º 12’ 04” S
de la ti tu de e 35º 48’ 05” 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
5-11-98, 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 124, 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, in ci so II, da Nor ma 02/98. Di an te da
re gu la ri da de téc ni co ju rí di co dos pro ces sos re fe ren-
tes as in te res sa das na lo ca li da de e em ob ser vân cia
ao dis pos to no su bi tem 6.10.1 da Nor ma 02/98, foi
en ca mi nha do ofí cio para que se es ta be le ces se uma
as so ci a ção en tre as re que ren tes. Ocor re que, foi en -
ca mi nha do ou tro ofí cio para que hou ves se a des-
con si de ra ção do úl ti mo ofí cio. Foi dado o pa re cer

pelo Inde fe ri men to da Enti da de, fls. 181, no en tan to,
hou ve o re cur so às fls. 184, que foi pro vi do as fls.
210. Se gui ram-se di li gên ci as para al te ra ções es ta tu-
tá ri as e apre sen ta ção do su bi tem 6.7, I , IV, VIII,
bem como do su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co), da
Nor ma 02/98. (fls. 127, 151, 153 e 168).

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. 213, 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 257 e 258.

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
es ta 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 FM Tan ga rá

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: João Fer nan des de Lima
Dir. Adm. e Fin.: Ma ria Fran cis ca Nery
Dir. de Prog. e Even.: Ge or ge Fa brí cio de Fran ça

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

Rua Se bas tião Fer re i ra, s/nº, Ci da de de Tan ga rá,
Esta do do Rio Gran de do Nor te.
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– co or de na das ge o grá fi cas
6º 12’ 4” S de la ti tu de e 35º 48’ 5” W de lon gi tu de,

cor res pon den tes aos cál cu los efe tu a dos no “For mu-
lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 213, que se re fe re
à lo ca li za ção da es ta ção e “Ro te i ro de Aná li se de
Insta la ção da Esta ção de Rad com”, fls. 257 e 258;

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 FM Tan ga rá, 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 53.780.000.127/98,
de 13 de agos to de 1998.

Bra sí lia, 5 de de zem bro de 2001. – Éri ca Alves
Dias, Che fe de Di vi são/SSR, Re la tor da con clu são
Ju rí di ca – Ne i de Apa re ci da da Sil va, 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, 10 de de zem bro de 2001. – Ha mil ton

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

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 399, DE 2003

(Nº 882/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Fun da ção Sô nia Ivar 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 lo ca li da de do Gama,
Dis tri to Fe de ral.

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 445, de 14 de agos to de 2000, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Sô nia Ivar para exe cu tar, por
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, na lo ca li da de do Gama,
Dis tri to Fe de ral.

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 1.251, DE 2000

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

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -

pa nha da de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para
exe cu tar, pelo pra zo da dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti-
vos, con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 441, de 14 de agos to de 2000 –
Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de Pi tan gui, na ci da de
de Pi tan gui-MG;

2 – Por ta ria nº 442, de 14 de agos to de 2000 – Fun -
da ção Edu ca ti va Apo io, na lo ca li da de de So bra di nho-DF;

3 – Por ta ria nº 443, de 14 de agos to de 2000 –
Fun da ção Álva ro Cor de i ro, na ci da de de Co ra ção de
Je sus-MG;

4 – Por ta ria nº 444, de 14 de agos to de 2000 –
Fun da ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Zag ga, na ci da de
de Nova Ser ra na-MG; e

5 – Por ta ria nº 445, de 14 de agos to de 2000 –
Fun da ção Sô nia Ivar, na lo ca li da de do Gama -DF.

Bra sí lia, 11 de se tem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 324/MC

Bra sí lia, 29 de agos to de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia o Pro ces so

Admi nis tra ti vo nº 53000.002300/00, de in te res se da
Fun da ção Sô nia Ivar, ob je to de per mis são para exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na lo -
ca li da de do Gama, Dis tri to Fe de ral.

2. De acor do com o art. 13, § 1º, do Re gu la men-
to dos ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De-
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re -
da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, de 24
de de zem bro de 1996, não de pen de rá de edi tal a ou -
tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

3. Cum pre res sal tar que o pe di do se en con tra
de vi da men te ins tru í do, de acor do com a le gis la ção
apli cá vel, de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li fi-
ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço, o que
me le vou a ou tor gar a per mis são, nos ter mos da in clu-
sa por ta ria.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o-
nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato, acom pa nha do do pro ces so que lhe deu ori gem.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.
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PORTARIA Nº 445, DE 14 DE AGOSTO 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 no
art. 13, § 1º, do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o-
di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de
ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo
De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, e ten -
do em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53000.002300/00, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Sô nia
Ivar para exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i-
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va men te
edu ca ti vos, na lo ca li da de do Gama, Dis tri to Fe de ral.

Art. 2º A per mis são ora ou tor ga da re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções as su mi-
das pela ou tor ga da.

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

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

PARECER Nº 374, DE 2000

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53000.002300/00
Inte res sa da: Fun da ção Sô nia Ivar
Assun to: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são.
Emen ta: – Inde pen de de edi tal a ou tor ga para

ser vi ço de ra di o di fu são com fi na li da de ex clu si va men-
te edu ca ti va.

– Aten di men to das exi gên ci as es ta be le ci das no
Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são e na Por-
ta ria Inter mi nis te ri al nº 651/99.

Con clu são: Pelo de fe ri men to.

I – Os Fa tos

Fun da ção Sô nia Ivar, com sede na ci da de de
Bra sí lia, Dis tri to Fe de ral, re quer lhe seja ou tor ga da
per mis são para exe cu tar o ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fi na li da de ex-
clu si va men te edu ca ti va, na lo ca li da de do Gama, no
mes mo Esta do, me di an te a uti li za ção do ca nal 298 E,
Clas se C, pre vis ta no Pla no Bá si co de Dis tri bu i ção de
Ca na is do re fe ri do ser vi ço.

2. Tra ta-se de fun da ção de di re i to pri va do, sem
fins lu cra ti vos, com au to no mia pa tri mo ni al, ad mi nis-
tra ti va e fi nan ce i ra, cujo ob je ti vo prin ci pal é pro mo ver,
me di an te con ces são ou per mis são, pro gra mas in for-

ma ti vos, cul tu ra is e re cre a ti vos pela rá dio e ou tros
me i os de co mu ni ca ção.

3. Para aten der aos re qui si tos es ta be le ci dos
pela le gis la ção de ra di o di fu são, a en ti da de apre sen-
tou a do cu men ta ção per ti nen te.

4. Os es ta tu tos da en ti da de, de vi da men te re gis-
tra dos no Re gis tro Ci vil de Pes so as Ju rí di cas, em 21
de mar ço de 2000, no Car tó rio do 2º Ofí cio, no Dis tri to
Fe de ral, pro to co la do e re gis tra do em mi cro fil me sob
nº 27.639, ano ta do à mar gem do Re gis tro nº 4.522 do 
Li vro pro to co lo, na mes ma data, pre en chem os re qui-
si tos do Có di go Ci vil Bra si le i ro e se en con tram de
acor do com a le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são.

5. A Di re to ria Exe cu ti va, a quem com pe te ad mi-
nis trar a Fun da ção, pelo Con se lho de Cu ra do res, com 
man da to de qua tro anos, está as sim cons ti tu í da:

Di re to ria Exe cu ti va

Car gos No mes
Di re tor-Pre si den te José  Di mas Si móes Ma cha do

Di re tor-Admi nis tra ti vo Pa u lo Afon so Te i xe i ra Ma cha do

Di re tor-Fi nan ce i ro  New ton Lins Te i xe i ra de Car va lho

6. De acor do com seus es ta tu tos, a re pre sen-
ta ção ju di ci al e ex tra-ju di ci al da re que ren te é com-
pe tên cia do Di re tor-Pre si den te.

II – Do Mé ri to

7. A ou tor ga de per mis são, con ces são e au to ri-
za ção para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e
de sons e ima gens está ad mi ti da na Cons ti tu i ção Fe -
de ral (le tra a, in ci so XII, do art. 21).

8. É tam bém a Car ta Mag na, em seu art. 223,
que atri bui ao Po der Exe cu ti vo, com pe tên cia para ou -
tor gar con ces são, per mis são e au to ri za ção para o re -
fe ri do ser vi ço, ao tem po em que con di ci o na a efi cá cia
do cor res pon den te ato à de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal.

9. O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu-
são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu-
bro de 1963, em seu art. 13, com a re da ção que lhe foi 
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, pu bli ca do no DOU, de 26 sub se qüen te, dis pen-
sa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi ço de
ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

“Art. 13 ..................................................
§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou -

tor ga para exe cu ção de Ser vi ços de Ra di o-
di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti-
vos”.
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10. A do cu men ta ção ins tru tó ria que in for ma o
pe di do tan to quan to à en ti da de, tan to quan to aos
seus di re to res, está em or dem. A en ti da de en ca mi-
nhou a de cla ra ção pre vis ta na Por ta ria Inter mi nis te ri-
al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli ca da no DOU
de 19 de abril de 1999.

11. O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for me
fir ma da pe los mes mos, jun ta da aos pre sen tes au tos.

DESPACHO CONJUR/MC Nº 1.101/2000

Apro vo o Pa re cer CONJUR/MC Nº 745/2000,
que con clui pelo de fe ri men to do pe di do de ou tor ga de 
per mis são 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, com fins ex clu si va-
men te edu ca ti vos, na lo ca li da de do Gama, na ci da de
de Bra sí lia, Dis tri to Fe de ral, for mu la do pela Fun da-
ção Sô nia Ivar. Re me tam-se os au tos, acom pa nha-
dos das mi nu tas de Expo si ção de Mo ti vos e Por ta ria,
à con si de ra ção do Exmº Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, a quem com pe te co nhe cer e de -
ci dir do pe di do.

Bra sí lia, 5 de ju lho de 2000. – Ra i munda No -
nata Pi res, Con sul tora Ju rí di ca.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 400, DE 2003

(Nº 1.270/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis-
são ou tor ga da à Rá dio Cul tu ra de Fer-
nan dó po lis 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 Fer nan dó po lis,
Esta do de São Pa u lo.

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

ta ria nº 357, de 24 de ju lho de 2000, que re no va, a par-
tir de 17 de ou tu bro de 1993, a per mis são ou tor ga da à
Rá dio Cul tu ra de Fer nan dó po lis Ltda., para ex plo rar,
por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da-
de de Fer nan dó po lis, Esta do de São Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 1.352, DE 2000

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

Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, re no va ção de
per mis sões para ex plo rar, por dez anos, ser vi ços de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, con for-
me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 357, de 24 de ju lho de 2000 – Rá -
dio Cul tu ra de Fer nan dó pó lis Ltda., na ci da de de Fer -
nan dó po lis – SP;

2 – Por ta ria nº 360, de 24 de ju lho de 2000 –
Som pur São Pa u lo Ra di o di fu são Ltda., ori gi na ri a-
men te Som pur – Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de
São Pa u lo – SP;

3 – Por ta ria nº 363, de 24 de ju lho de 2000 – Rá -
dio Anda iá Ltda., na ci da de de San to Antô nio de Je -
sus -BA;

4 – Por ta ria nº 364, de 24 de ju lho de 2000 – Rá -
dio Di fu so ra de Pi ra ci ca ba S/A, na ci da de de Pi ra ci ca-
ba – SP;

5 – Por ta ria nº 368, de 24 de ju lho de 2000 –
Rede Ser ra na de Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de
Taió – SC;

6 – Por ta ria nº 370, de 24 de ju lho de 2000 – Sis -
te ma Bar re ten se de Co mu ni ca ção e Cul tu ra Ltda., na
ci da de de Bar re tos – SP;

7 – Por ta ria nº 372, de 24 de ju lho de 2000 – Rá -
dio Jor nal de Pro priá Ltda., na ci da de de Pro priá –
SE;

8 – Por ta ria nº 375, de 24 de ju lho de 2000 – Rá -
dio O Dia FM Ltda., ori gi na ri a men te Rá dio Di fu so ra
Vale do Pa ra í ba Ltda., na ci da de do Rio de Ja ne i ro –
RJ;

9 – Por ta ria nº 417, de 31 de ju lho de 2000 –
Fun da ção Ce a ren se de Pes qui sa e Cul tu ra, na ci da-
de de For ta le za – CE; e

10 – Por ta ria nº 418, de 31 de ju lho de 2000 –
Rá dio TV do Ama zo nas Ltda., ori gi na ri a men te Rá dio
TV do Ama zo nas S.A., na ci da de de Rio Bran co – AC;

11 – Por ta ria nº 446, de 14 de agos to de 2000 –
Rede Fron te i ra de Co mu ni ca ções Ltda., ori gi na ri a-
men te Empre sa Rá dio Di fu so ra Ci da de Jar dim Ltda.,
na ci da de de Blu me nau – SC; e

12 – Por ta ria nº 489, de 17 de agos to de 2000 –
Rá dio Glo bo de Sal va dor Ltda., trans fe ri da para Di a-
man ti na Rá dio e Te le vi são Ltda., na ci da de de Sal va-
dor – BA.

Bra sí lia, 22 de se tem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.
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EM nº 330/MC

Bra sí lia, 31 de agos to de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.
Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a in -

clu sa Por ta ria nº 357, de 24 de ju lho de 2000, pela qual 
re no vei a per mis são ou tor ga da à Rá dio Cul tu ra de Fer-
nan dó po lis Ltda., pela Por ta ria nº 161, de 28 de se tem-
bro de 1983, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União em
17 de ou tu bro sub se qüen te, para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da-
de de Fer nan dó po lis, Esta do de São Pa u lo.

2. Os ór gãos com pe ten tes des te Mi nis té rio ma -
ni fes ta ram-se so bre o pe di do, con si de ran do-o ins tru í-
do de acor do com a le gis la ção apli cá vel, o que me le -
vou a de fe rir o re que ri men to de re no va ção.

3. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de re no va ção so men te pro du zi-
rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci-
o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato, acom pa nha do do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
50830.000551/93, que lhe deu ori gem.

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

PORTARIA Nº 357 DE 24 DE JULHO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con for me o dis pos to no art.
6º, in ci so II, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 50830.000551/93, re sol ve:

Art. 1º Re no var, de acor do com o art. 33, § 3º, da
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez anos, a
par tir de 17 de ou tu bro de 1993, a per mis são ou tor ga-
da à Rá dio Cul tu ra de Fer nan dó po lis Ltda., pela Por ta-
ria nº 161, de 28 de se tem bro de 1983, pu bli ca da no
Diá rio Ofi ci al da União em 17 de ou tu bro sub se qüen-
te, para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci -
da de de Fer nan dó po lis, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cuja ou tor ga é re no va da por esta Por ta ria, re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

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

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 401, DE 2003

(Nº 1.311/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Ra dio São José 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 Ita bu na, Esta do da
Ba hia.

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

cre to s/nº de 4 de ju nho de 2001, que ou tor ga con ces-
são à Rá dio São José Ltda., para ex plo rar, por dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de Ita bu na,
Esta do da Ba hia.

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

MENSAGEM Nº 535, DE 2001

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

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 4 de ju nho de 2001, que “Ou tor ga con ces são
às en ti da des que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços
de ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as”. As en ti da-
des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Rá dio Estre la de Ibi ú na Ltda., na ci da de de
Va len te – BA (onda mé dia);

2 – Emis so ras So le da den se de Ra di o di fu são
Ltda., na ci da de de So le da de – RS (onda mé dia);

3 – Rá dio São José Ltda., na ci da de de Ita bu na
– BA (onda mé dia):

4 – R.B. – Rá dio e Te le vi são Ltda., na ci da de de
Li nha res – ES (onda mé dia);

5 – So ci e da de Rá dio AM Fron te i ra Ltda, na ci da-
de de Co rum bá – MS (onda mé dia);

6 – Emis so ra Vale do Apo di Ltda., na ci da de de
Apo di – RN (onda mé dia);

7 – KMR – Te le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de
de Ja ci a ra – MT (onda mé dia);

8 – Pan ta nal Som e ima gem Ltda., na ci da de de
Cá ce res – MT (onda mé dia);

9 – Pan ta nal Som e ima gem Ltda., na ci da de de
Cu i a bá – MT (sons e ima gens);

10 – Rá dio e Te le vi são do Pi a uí Ltda., na ci da de
de Te re si na – PI (sons e ima gens);

11 – TV Pri ma ve ra de Cri ci ú ma Ltda., na ci da de
de Cri ci ú ma – SC (sons ima gens); e

12 – Ca bu gi net Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de
de Na tal-RN sons e ima gens).

Bra sí lia, de ju nho de 2001. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC 294 EM

Bra sí lia, 24 de maio de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Em con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re -

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou-se a ins ta u ra ção de pro ce di men to li ci ta tó rio, na mo -
da li da de Con cor rên cia, com vis tas à ou tor ga de con-
ces são para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são, nas lo ca li-
da des e Uni da des da Fe de ra ção aba i xo in di ca das.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, após ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta ção e
as pro pos tas téc ni ca e de pre ço das en ti da des pro po-
nen tes, com ob ser vân cia da Lei nº 8.666, de 21 de ju -
nho de 1993, e da le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu-
são, con clu iu que ob ti ve ram a ma i or pon tu a ção do va -
lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pe los res-
pec ti vos Edi ta is, to man do-se as sim ven ce do ras das
Con cor rên ci as, con for me atos da mes ma Co mis são,
que ho mo lo guei, as se guin tes en ti da des:

I – Rá dio Estre la de Ibi ú na Ltda., ser vi ço de ra di-
o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Va len-
te, Esta do da Ba hia (Pro ces so nº 53 640.000497/97 e
Con cor rên cia nº 90/97-SFO/MC);

II – Emis so ras So le da den se de Ra di o di fu são
Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de So le da de, Esta do do Rio Gran de do Sul
(Pro ces so nº 53 790.000803/97 e Con cor rên cia nº
101/97-SFO/MC);

III – Rá dio São José Ltda., ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Ita bu na,
Esta do da Ba hia (Pro ces so nº 53640.000174/98 e
Con cor rên cia nº 124/97-SSR/MC);

IV – R.B. – Rá dio e Te le vi são Ltda., ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Li nha-
res, Esta do do Espí ri to San to (Pro ces so nº
53660.000296/98 e Con cor rên cia nº 130/97-SSR/MC);

V – So ci e da de Rá dio AM Fron te i ra Ltda., ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Co rum bá, Esta do do Mato Gros so do Sul (Pro ces so nº
53700.000286/98 e Con cor rên cia nº 138/97-SSR/MC);

VI – Emis so ra Vale do Apo di Ltda., ser vi ço de ra di-
o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Apo di,
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Esta do do Rio Gran de do Nor te (Pro ces so nº
53780.000052/98 e Con cor rên cia nº 153/97-SSR/MC);

VII – KMR – Te le co mu ni ca ções Ltda., ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia nº ci da de de Ja ci a-
ra, Esta do de Mato Gros so (Pro ces so nº
53690.000181/98 e Con cor rên cia nº 140/97 – SSR/MC);

VIII – Pan ta nal Som e Ima gem Ltda., ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Cá -
ce res, Esta do de Mato Gros so (Pro ces so nº
53690.000182/98 e Con cor rên cia nº 140/97 –
SSR/MC);

IX – Pan ta nal Som e Ima gem Ltda., ser vi ço de ra di-
o di fu são de sons e ima gens na ci da de de Cu i a bá, Esta -
do de Mato Gros so (Pro ces so nº 53690.000182/98 e
Con cor rên cia nº 140/97 – SSR/MC);

X – Rá dio e Te le vi são do Pi a uí Ltda., ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de Te re si-
na, Esta do do Pi a uí (Pro ces so nº 53760.000315/97 e
Con cor rên cia nº 109/97 – SFO/MC);

XI – TV Pri ma ve ra de Cri ci ú ma Ltda., ser vi ço de ra -
di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de Cri ci ú ma,
Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces so nº
53820.000400/97 e Con cor rên cia nº 112/97 – SFO/MC);

XII – Ca bu gi net Co mu ni ca ções Ltda., ser vi ço de 
ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de Na tal,
Esta do do Rio Gran de do Nor te (Pro ces so nº 53
780.000054/98 e Con cor rên cia nº 153/97 – SSR/MC).

3. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põe o art. 29 do Re gu la men to dos Ser vi ços de
Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de
31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi
dada pelo De cre to nº 1.720, de 28 de no vem bro de
1995, sub me to à ele va da con si de ra ção de Vos sa
Exce lên cia pro je to de de cre to que tra ta da ou tor ga de
con ces são às re fe ri das en ti da des para ex plo rar os
ser vi ços de ra di o di fu são men ci o na dos.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o-
nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato.

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

DECRETO DE 2001

Ou tor ga con ces são às en ti da des
que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços de
ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe rem os ar tes. 84,in ci so IV, e 223,
ca put, da Cons ti tu i ção, e 34, § lº, da Lei nº 4.117, de

27 de agos to de 1962, e ten do em vis ta o dis pos to no
art. 29 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, al te ra do pelo De cre to nº 1.720, de 28 de
no vem bro de 1995, De cre ta:

Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des
aba i xo men ci o na das, para ex plo rar, pelo pra zo de dez 
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em onda mé dia:

I – Rá dio Estre la de Ibi ú na Ltda., na ci da de de Va-
len te, Esta do da Ba hia (Pro ces so nº 53640.000497/97 e
Con cor rên cia nº 90/97 – SFO/MC);

II – Emis so ras So le da den se de Ra di o di fu são
Ltda., na ci da de de So le da de, Esta do do Rio Gran de
do Sul (Pro ces so nº 53790.000803/97 e Con cor rên-
cia nº 101/97 – SFO/MC);

III – Rá dio São José Ltda., na ci da de de Ita bu na,
Esta do da Ba hia (Pro ces so nº 53640.000174/98 e
Con cor rên cia nº 124/97 – SSR/MC);

IV – R.B. – Rá dio e Te le vi são Ltda., na ci da de de 
Li nha res, Esta do do Espí ri to San to (Pro ces so nº
53660.000296/98 e Con cor rên cia nº 130/97 –
SSR/MC);

V – So ci e da de Rá dio AM Fron te i ra Ltda., na ci -
da de de Co rum bá, Esta do do Mato Gros so do Sul
(Pro ces so nº 53700.000286/98 e Con cor rên cia nº
138/97 – SSR/MC);

VI – Emis so ra Vale do Apo di Ltda., na ci da de de
Apo di, Esta do do Rio Gran de do Nor te (Pro ces so nº
53780.000052/98 e Con cor rên cia nº 153/97-SSR/MC);

VII – KMR – Te le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de
Ja ci a ra, Esta do de Mato Gros so (Pro ces so nº
53690.000181/98 e Con cor rên cia nº 140/97 – SSR/MC);

VIII – Pan ta nal Som e Ima gem Ltda., na ci da de
de Cá ce res, Esta do de Mato Gros so (Pro ces so nº
53690.000182/98 e Con cor rên cia nº 140/97 –
SSR/MC);

Art. 2º Fica ou tor ga da con ces são ás en ti da des
aba i xo men ci o na das, para ex plo rar, 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:

I – Pan ta nal Som e Ima gem Ltda., na
ci da de de Cu i a bá, Esta do de Mato Gros so
(Pro ces so nº 53690.000182/98 e Con cor-
rên cia nº 140/97 – SSR/MC); II – Rá dio e
Te le vi são do Pi a uí Ltda., na ci da de de Te re-
si na, Esta do do Pi a uí (Pro ces so nº
53760.000315/97 e Con cor rên cia nº 109/97
– SFO/MC);
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III – TV Pri ma ve ra de Cri ci ú ma Ltda.,
na ci da de de Cri ci ú ma, Esta do de San ta
Ca ta ri na (Pro ces so nº 53 820.000400/97 e
Con cor rên cia nº 112/97 – SFO/MC);

IV – Ca bu gi net Co mu ni ca ções Ltda.,
na ci da de de Na tal, Esta do do Rio Gran de
do Nor te (Pro ces so nº 53780.000054/98 e
Con cor rên cia nº 153/97 – SSR,MC);

Art. 3º As con ces sões ora ou tor ga das re-
ger-se-ão pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pe las ou tor ga das.

Art. 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 Os con tra tos de cor ren tes des tas con ces-
sões de ve rão ser as si na dos den tro de ses sen ta dias,
a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção de que
tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de to mar-se nula, de
ple no di re i to, a ou tor ga con ce di da.

Art. 6º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, de 2001; 180º da Inde pen dên cia e 113º 
da Re pú bli ca.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 402, DE 2003

(Nº 1.852/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va con ces são
da Fun da ção Ra i nha da Paz, 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 Bra sí lia, Dis tri-
to Fe de ral.

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

De cre to s/nº de 19 de se tem bro de 2001 que re no-
va a con ces são da Fun da ção Ra i nha da Paz, para
ex plo rar, por dez anos, a par tir de 3 de ou tu bro de
1998, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia, com fins ex clu-
si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Bra sí lia, Dis -
tri to Fe de ral.

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 1.066, DE 2001

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

Nos ter mos dos nº 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as,
acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons -
tan te do De cre to de 19 de se tem bro de 2001, que
“Re no va con ces são das en ti da des que men ci o na,
para ex plo rar ser vi ços de ra di o di fu são, e dá ou tras
pro vi dên ci as”. As en ti da des men ci o na das são as
se guin tes:

1 – Rá dio Boa Espe ran ça Ltda., a par tir de 5 de
fe ve re i ro de 1996, na ci da de de Bar ro-CE (onda mé -
dia);

2 – Rá dio Emis so ra de Aco pi a ra Ltda., a par tir
de 11 de mar ço de 1995, na ci da de de Aco pi a ra-CE
(onda mé dia);

3 – Rá dio Pri me i ra Ca pi tal Ltda., ori gi na ri a-
men te Rá dio Vale do Pa co ti Ltda, a par tir de 17 de
fe ve re i ro de 1996, na ci da de de Aqui raz-CE (onda 
mé dia);

4 – Rádio Sociedade Educadora Cariri Ltda., a
par tir de 1º da no vem bro de 1993, na ci da de de Cra -
to-CE (onda mé dia);

5 – Rá dio Alvo ra da de Qu i ri nó po lis Ltda, a par tir
de 8 de agos to de 1996, na ci da de de Qu i ri nó po-
lis-GO (onda mé dia);

6 – Rá dio Ca ta gua ses Ltda., a par tir de 1º de no -
vem bro de 1993, na ci da de de Ca gua gua ses-MG
(onda mé dia);

7 – Rá dio Ita ju bá Ltda., a Par tir de 3 de ou tu bro
de 1995, na ci da de de Ita ju bá-MG (onda mé dia);

8 – Rá dio So ci e da de Pas sos Ltda., a par tir de 1º 
de maio de 1994, na ci da de, de Pas sos-MG (onda
mé dia);

9 – Rá dio Pro gres so de Sou sa Ltda., a par tir de
25 de fe ve re i ro de 1997 na ci da de de Sam-PB (onda
mé dia);

10 – Go ver no do Esta do da Pa ra í ba – Su pe rin ten-
dên cia de Rá dio Di fu são por in ter mé dio da Rá dio Ta ba-
ja ra, a par tir de 19 de fe ve re i ro de 1996, na ci da de de
João Pes soa-PB (onda mé dia);

11 – JPB Empre sa Jor na lís ti ca Ltda., ori gi na ri a-
men te Rá dio Di fu so ra San ta Ca ta ri na Ltda., a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de La ges-SC (onda
mé dia);

12 – Fun da ção San tís si mo Re den tor, ori gi na ri a-
men te Rá dio Edu ca ção Ru ral de Co a ri Ltda., a par tir
de 6 de fe ve re i ro de 1996, na ci da de de Co a ri-AM
(onda tro pi cal);

13 – Go ver no do Esta do de Go iás por in ter mé-
dio da Agên cia Go i a na de Co mu ni ca ção – AGECOM,
a par tir de 22 de fe ve re i ro de 2000, na ci da de de Go iâ-
nia-GO (onda tro pi cal);

14 – Go ver no do Esta do de Go iás por in ter mé-
dio da Agên cia Go i a na de Co mu ni ca ção –
AGECOM,a par tir de 25 de abril de 1996, na ci da de
de Go iâ nia-GO (onda cur ta);

15 – Fun da ção Ra i nha da Paz, a par tir de 3 de ou -
tu bro de l998, na ci da de de Bra sí lia-DF (onda mé dia);

16 – Te le vi são Anhan gue ra S.A., a par tir de 12
de mar ço de 1996, na ci da de de Go iâ nia-GO (sons e
ima gem); e

17 – Televisão Centro América Ltda., a par tir de
4 de de zem bro de 1995, na ci da de de Cu i a bá-MT
(sons e ima gens).

Bra sí lia, 4 de ou tu bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.
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MC 399 EM

Bra sí lia, de agos to de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 

in clu so pro je to de de cre to que tra ta da re no va ção de
con ces sões ou to ru a das às en ti da des aba i xo re la ci o-
na das, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são, nas lo -
ca li da des e Uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

•Rádio Boa Esperança Ltda.,con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de Bar ro, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
53650.002462/95);

•Rádio Emissora de Acopiara Ltda., con ces si o-
ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra cm onda mé -
dia, na ci da de de Aco pi a ra, Esta do do Ce a rá (Pro ces-
so nº 53650.000010/95);

•Rádio Primeira Capital Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Aqui raz, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
53650.002497/95);

•Rádio Sociedade Educadora Cariri Ltda., con -
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia. na ci da de de Cra to, Esta do do Ce a rá
(Pro ces so nº 29650.000692/93);

•Fundação Rainha da Paz, con ces si o ná ria de ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Bra sí lia. Dis tri-
to Fe de ral Pro ces so nº 53000.001665/98);

•Rádio Alvorada de Quirinópolis Ltda., con ces si-
o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Qu i ri nó po lis, Esta do de Go iás
(Pro ces so nº 53670.000169/96);

•Rádio Cataguases Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de Ca ta gua ses. Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro -
ces so nº 50710.000076/95);

•Rádio Itajubá Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de
Ita ju bá, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
53710.000540/95);

•Rádio Sociedade Passos Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Pas sos, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so
nº 50710.000078/95):

• Rá dio Pro gres so de Sou sa Ltda., con ces si o-
ná ria de ser vi ço e ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de Sou sa, Esta do da Pa ra i ba (Pro ces-
so nº 53730.000989/96);

• Go ver no do Esta do da Pa ra í ba – Su pe rin-
ten dên cia de Ra di o di fu são por in ter mé dio da Rá -

dio Ta ba ja ra, con ces si o na ria de ser vi co de ra di o di-
fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de João
Pes soa, Esta do da Pa ra í ba (Pro ces so nº
53730.000630/95);

• Go ver no do Esta do de Go iás por in ter mé dio
da Agên cia Go i a na de Co mu ni ca ção – AGECOM, au -
to ri za da de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
cur ta, na ci da de de Go iâ nia, Esta do de Go iás (Pro-
ces so nº 53670.000365/95);

• JPB Empre sa Jor na lís ti ca Ltda., co ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de La ges, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces-
so nº 53820.000179/94);

• Fun da ção San tís si mo Re den tor, con ces si o ná-
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda tro pi-
cal, na ci da de de Co a ri, Esta do do Ama zo nas (Pro -
ces so nº 53630.000273/95);

• Go ver no do Esta do de Go iás, por in ter mé dio
da Agên cia Go i a na de Co mu ni ca ção – AGECOM, au -
to ri za da de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
tro pi cal, na ci da de de Go iâ nia, Esta do de Go iás (Pro -
ces so nº 53670.000364/95);

• Te le vi são Anhan gue ra S.A., con ces si o ná ria de 
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, na ci da de
de Go iâ nia, Esta do de Go iás (Pro ces so nº
53670.000312/95).

• Te le vi são Cen tro Amé ri ca Ltda., con ces si o ná-
ria de ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, na
ci da de de Cu i a bá, Esta do de Mato Gros so (Pro ces so
nº 53690.000490/95).

2. Obser vo que a re no va ção do pra zo de vi -
gên cia das ou tor gas para ex plo rar ser vi ços de ra -
di o di fu são é re gi da pe las dis po si ções con ti das na 
Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de 1972, e no De cre to
nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, que a re gu la-
men tou.

3. Cum pre res sal tar que os pe di dos fo ram
ana li sa dos pe los ór gãos téc ni cos des te Mi nis té rio
e con si de ra dos de acor do com os dis po si ti vos le -
ga is apli cá ve is, de mons tran do pos su ir as en ti da-
des as qua li fi ca ções ne ces sá ri as à re no va ção da
con ces são.

4. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785 de 1972 e seu Re gu la-
men to. De cre to nº 88.066 de 1983, sub me to o as -
sun to à su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia
para de ci são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so
Na ci o nal, em cum pri men to ao § 3º do art. 223 da
Cons ti tu i ção.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.
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PARECER Nº 171/98-DOUL

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53000.001665/98
Ori gem: Bra sí lia
Assun to: Re no va ção de Ou tor ga
Emen ta: Con ces são para exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em onda mé dia, cujo pra zo tem seu tér -
mi no em 3-10-98.Pe di do apre sen ta do tem pes ti va men-
te – Re gu la res a si tu a ção téc ni ca e a vida so ci e tá ria.
Con clu são: Pelo de fe ri men to.
A Fun da ção Ra i nha da Paz, con ces si o ná ria do ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci-
da de de Bra sí lia, Dis tri to Fe de ral, re quer re no va ção
de pra zo de vi gên cia de sua con ces são, cujo ter mo
fi nal ocor re rá em 3-10-98.

I – Os Fa tos

1. Me di an te De cre to nº 96.779, de 27 de se tem-
bro de 1988, foi au to ri za da con ces são à Fun da ção
Ra i nha da Paz para ex plo rar, por 10 (dez) anos, o ser-
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda me dia na ci da de
de Bra sí lia, no Dis tri to Fe de ral.

2. A ou tor ga em ques tão co me çou a vi go rar em
3-10-88, data de pu bli ca ção do con tra to de con ces-
são no Diá rio Ofi ci al.

3. Cum pre res sal tar que du ran te o pe río do da vi -
gên cia da ou tor ga, a en ti da de so freu so men te uma
ad ver tên cia, con for me se ve ri fi ca de seus as sen ta-
men tos ca das tra is, a sa ber:

SANÇAÕ PROCESSO ATO

Adver tên cia por des-
cum pri men to ao art. 28, 
item 10, alí nea a do re -
gu la men to dos Ser vi-
ços de Ra di o di fu são,
com a re da ção dada
pelo De cre to nº 88.067, 
de 26-1-83

53000.007580/94 Des pa cho DNFI,
de 17-4-95 – DOU
de 17-5-95

II – Do Mé ri to

6. O Có di go Bra si le i ro de Tele co mu ni ca ções,
ins ti tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
es ta be le ce os pra zos de 10 (dez) anos para o ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra e 15(quin ze) anos para o ser -
vi ço de te le vi são, que po de rão ser re no va dos por pe -
río do su ces si vos e igua is(art. 33 § 3º), pe río dos es ses
man ti dos pela atu al Cons ti tu i ção (art. 223, § 5º)

7. De acor do com o ar ti go 4º da Lei nº 5.785, de
23 de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a
re no va ção do pra zo de sua ou tor ga de ve rão di ri gir re -
que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com-
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pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an te-
ri or ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.

8. O pra zo de vi gên cia des ta con ces são tem seu 
ter mo fi nal dia 3-10-98, pois co me çou a vi go rar em
3-10-98, com a pu bli ca ção do ex tra to do con tra to de
con ces são no Diá rio Ofi ci al da União, e os efe i tos ju -
rí di cos da ou tor ga fo ram man ti dos pelo pra zo re si du-
al, con for me dis pos to em De cre to de 10 de maio de
1991, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União do dia 13
sub se qüen te.

9. O pe di do de re no va ção de ou tor ga, ora em
exa me, foi pro to co li za do nes te Mi nis té rio das Co-
mu ni ca ções no dia 7 de abril de 1998, den tro pois,
do pra zo le gal (fls. 01), uma vez que de acor do com
o dis pos to na Lei da Re no va ção o pe di do de ve ria
ser apre sen ta do en tre 3 de abril de 1998 à 3 de ju -
lho de 1998.

10. A re que ren te tem seu qua dro di re ti vo apro -
va dos pelo Po der Con ce den te com a se guin te com -
po si ção:

Car go Nome

Di re tor Pre si den te Adé cio Sar to ri

Di re tor Admi nis tra ti vo Fi nan ce i ro  Vi tor Hugo Ma ci el Ale jar ra

Di re to ra de Pro gra ma ção  Mar le ne Pe nha Mar con si ni

Di re tor Téc ni co Ope ra ci o nal José La cer da

11. Por meio do Pro ces so nº 53000.004970/97,
ob je ti van do ho mo lo ga ção pelo Po der Con ce den te a
Fun da ção Ra i nha da Paz com sede nes ta ci da de de 
Bra sí lia/DF, en ca mi nhou a este De par ta men to, có pia
da Ata da Assem bléia Ge ral Ordi ná ria re a li za da a 24 
de mar ço de 1997, em que foi re e le i ta, para o triê nio
1997/1999, a di re to ria já apro va da pela Por ta ria nº
20, de 18 de ju nho de 1996.

12. É re gu lar a si tu a ção da con ces si o ná ria pe -
ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções
- FISTEL, con so an te in for ma ção de fls. 33.

13. Ade ma is, con vém sa li en tar, na opor tu ni da-
de, o dis pos to no pa re cer téc ni co pro fe ri do em 12 de
ju nho de 1998, pelo Se nhor Co or de na dor Ge ral de Li -
cen ci a men to que con clui pela re gu la ri da de da si tu a-
ção téc ni ca da emis so ra.

14. Con sul ta do o Ca das tro Na ci o nal de Ra di o di-
fu são, ve ri fi cou-se que a en ti da de, e seus di ri gen tes
não ul tra pas sa ram os li mi tes fi xa dos pelo ar ti go 12 e
seus pa rá gra fos, do De cre to-lei nº 236, de 28 de fe ve-
re i ro de 1967.

15. Fi nal men te, ob ser va-se que o pra zo de vi-
gên cia da ou tor ga de ve rá ser re no va do a par tir de
3-10-98.

Con clu são

Do ex pos to, con clu í mos pelo de fe ri men to do pe -
di do, su ge rin do o en ca mi nha men to dos au tos á dou ta
Con sul to ria Ju rí di ca, para apre ci a ção e sub mis são do 
as sun to ao Exce len tís si mo Se nhor Mi nis tro de Esta -
do das Co mu ni ca ções acom pa nha dos de mi nu tas de
de cre to e de ex po si ção de mo ti vos, com vis tas ao seu
en ca mi nha men to à Pre si dên cia da Re pú bli ca e pos -
te ri or apre ci a ção pelo Con gres so Na ci o nal, nos ter -
mos do ar ti go 223, § 3º da Cons ti tu i ção Fe de ral. É o
pa re cer sub-cen su ra

Bra sí lia, 30 de ju nho de 1998. – Ma ria Anto ni e-
ta Alva ren ga Gros si,  OAB-DF 5419

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 403, DE 2003

(Nº 2.434/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Rá dio FM Eldo ra do 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 Cor ren-
te, Esta do do Pi a uí.

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

ta ria nº 336, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são à Rá dio FM Eldo ra do Ltda., para ex plo rar,
por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci -
da de de Cor ren te, Esta do do Pi a uí.

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

MENSAGEM Nº 303, DE 2002

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

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para ex-
plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên-
cia mo du la da, con for me os se guin tes atos e en ti da-
des:

1 – Por ta ria nº 285, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma Itam ba cu ri en se de Co mu ni ca ção Ltda., na
ci da de de Itam ba cu ri – MG;
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2 – Por ta ria nº 293, de 19 de mar ço de 2002 -
DRT - Du a gres te Rá dio e Te le vi são Ltda., na ci da de
de Ara pi ra ca – AL;

3 - Por ta ria nº 303, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma Cos ta Dou ra da de Ra di o di fu são Ltda., na ci -
da de de Co que i ro Seco – AL;

4 – Por ta ria nº 307, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma Cab de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de Te-
re si na – PI;

5 – Por ta ria nº 318, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma Sul-Mi ne i ro de Ra di o di fu são Ltda., na ci da de
de Ca man du ca ia – MG;

6 – Por ta ria nº 336, de 19 de mar ço de 2002 -
Rá dio FM Eldo ra do Ltda., na ci da de de Cor ren te – PI;

7 – Por ta ria nº 339, de 19 de mar ço de 2002 -
Rá dio Pri ma ve ra FM de Gu a ri ba Ltda., na ci da de de
Gu a ri ba – SP;

8 - Por ta ria nº 340, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio e TV Cen ta u ro Ltda., na ci da de de Cam pi na
Ver de – MG;

9 – Por ta ria nº 342, de 19 de mar ço de 2002 –
KMR – Te le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Itaí –
SP;

10 – Por ta ria nº 349, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma Inde pen den te de Ra di o di fu são Ltda., na ci -
da de de Con ce i ção de Ipa ne ma – MG;

11 – Por ta ria nº 369, de 19 de mar ço de 2002 –
Empre en di men tos Cen tro Sul Ltda., na ci da de de Flo -
ri a no – PI;

12 – Por ta ria nº 370, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio FM da Bar ra Ltda., na ci da de de Bar ra Ve lha –
SC; e

13 – Por ta ria nº 373, de 19 de mar ço de 2002 –
Oli ve i ra & Vi e i ra Ra di o di fu são e Pro du ção Ltda., na
ci da de de Bra sí lia de Mi nas – MG.

Bra sí lia, 24 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC Nº 387 EM

Bra sí lia, 27 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re gu-

la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi nou-se a
pu bli ca ção da Con cor rên cia nº 24/98–SSR/MC, com vis -
tas à im plan ta ção de uma es ta ção de ra di o di fu são so no-
ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Cor ren te,
Esta do do Pi a uí.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a Rá dio FM
Eldo ra do Ltda., ob te ve a ma i or pon tu a ção do va lor
pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi tal, tor -
nan do-se as sim a ven ce do ra da Con cor rên cia, con-
for me ato da mes ma Co mis são, que ho mo lo guei, ha -
ven do por bem ou tor gar a per mis são, na for ma da
Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro -
du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres-
so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o
re fe ri do ato.

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

PORTARIA Nº 336, DE 19 DE MARÇO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53760.000093/98, Con-
cor rên cia nº 24/98-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Rá dio FM Eldo ra-
do Ltda., para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Cor ren te,
Esta do do Pi a uí.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni-
ca ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri-
ga ções as su mi das pela ou tor ga da em suas pro-
pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga
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PARECERES

PARECER Nº 961, 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 76, de
2003 (nº 2.025/2002, 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 Te le vi são Ca cho-
e i ra do Sul Ltda., para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens (TV)
na ci da de de Ca cho e i ra do Sul, Esta do
do Rio Gran de do Sul.

Re la tor: Se na dor Alva ro Dias
Re la tor ad hoc: Se na dor Osmar Dias

I − Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 76, de
2003 (nº 2.025, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
des ti na do a apro var o ato cons tan te do De cre to de 10
de ou tu bro de 2001, que re no va con ces são à Te le vi-
são Ca cho e i ra do Sul Ltda., para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de Ca cho-
e i ra do Sul, Esta do do Rio Gran de do Sul. O ato foi
sub me ti do à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal por
meio de men sa gem pre si den ci al, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.O re fe-
ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são de Ciên cia e
Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da Câ ma ra
dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa vo rá vel de
seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e
de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do
ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis-
la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que

ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções. O exa me da
do cu men ta ção que acom pa nha o PDS nº 76, de
2003, não evi den ci ou vi o la ção das for ma li da des es ta-
be le ci das na Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de
1992, nor ma in ter na dis ci pli na do ra do pro ces so de
exa me e apre ci a ção dos atos do Po der Exe cu ti vo que
ou tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to-
ri za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu-
são so no ra e de sons e ima gens. A ma té ria é de com -
pe tên cia ex clu si va do Con gres so Na ci o nal, sen do o
pro je to de de cre to le gis la ti vo o ins tru men to ade qua-
do, con for me pre ce i tua o art. 213, II, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral. A pro po si ção ori un da da
Câ ma ra, des ti na da a apro var o ato do Po der Exe cu ti-
vo sob exa me, aten de aos re qui si tos cons ti tu ci o na is
for ma is re la ti vos à com pe tên cia le gis la ti va da União e
às atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
dos arts. 49, XII, e 223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se
que o re fe ri do pro je to não con tra ria pre ce i tos ou prin -
cí pi os da Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no
to can te à sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 76, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so-
lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de 1992, e não ha-
ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na-
li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela apro va ção do ato que re no va con ces são à Te le-
vi são Ca cho e i ra do Sul Ltda., para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de Ca -
cho e i ra do Sul, Esta do do Rio Gran de do Sul, na for -
ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 16 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Hé lio Cos ta,Vice-Pre si den te no exer cí cio da Pre -
si dên cia – Osmar Dias, Re la tor Ad Hoc – Flá vio
Arns – João Ca pi be ri be – Du ci o mar Cos ta – Ael-
ton Fre i tas – Val dir Ra upp – Ger son Ca ma ta – Re-
nil do San ta na – Sér gio Gu er ra – Le o nel Pa van –
Re gi nal do Du ar te – Ante ro Paes de Bar ros – Eu rí-
pe des Ca mar go – Pa pa léo Paes – Mão San ta  – Ga-
ri bal di Alves Fi lho – Luiz Otá vio.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 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.
....................................................................................
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PARECER Nº 962, 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 118, de
2003 (nº 2.119/2002, 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 do
Ba ir ro da COHAB “C” a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Gra va taí Esta do do Rio Gran de do Sul.

Re la tor: Se na dor Álva ro Dias
Re la tor ad hoc: Se na dor Osmar Dias

I – Re la tó rio
Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter

ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 118,
de 2003 (nº 2.119, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº 817, de 21 de de zem bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral de Ra di o di fu são do Ba ir ro da
COHAB “C” a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Gra va taí, Esta do do Rio Gran de
do Sul. O ato foi sub me ti do à apre ci a ção do Con gres-
so Na ci o nal por meio de men sa gem pre si den ci al, nos
ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se
Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do

Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, in cum bin do-lhe pro nun ci-
ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da-
de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria en con tra
dis ci pli na es pe ci fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i-
ro de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de

os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Sob o as pec to de téc ni ca le-
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 118, 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 118, 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 Asso ci a ção Cul tu ral de Ra di o-
di fu são do Ba ir ro Da Co hab “C” a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Gra va taí, 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 118, 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 817, de 21 de de zem bro
de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção Cul tu ral
de Ra di o di fu são do Ba ir ro da Co hab “C”, a
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i-
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na ci da de de Gra va taí, Esta do
do Rio Gran de do Sul.

Sala de Re u niões, 16 de ju lho de 2003. – Hé lio
Cos ta, Vice-Pre si den te no exer cí cio da Pre si dên cia – 
Álva ro Dias, Re la tor – Flá vio Arns – João Ca pi be ri-
be – Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas – Val dir Ra -
upp – Sér gio Gu er ra – Le o nel Pa van – Re gi nal do
Du ar te – Ante ro Paes de Bar ros – Osmar Dias –
Eu rí pe des Ca mar go – Pa pa léo Paes – Mão San ta – 
Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca –
Luiz Otá vio.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 118, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Cul tu ral de Ra di o di fu são do Ba ir ro
da Co hab “C” a exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Gra-
va taí, 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 817, de 21 de de zem bro de 2001, que au -
to ri za a Asso ci a ção Cul tu ral de Ra di o di fu são do Ba -
ir ro da Co hab “C” a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, 
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na ci da de de Gra va taí, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

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

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. – Hé lio
Cos ta, Vice-Pre si den te no exer cí cio da Pre si dên cia – 
Osmar Dias, Re la tor ad-hoc.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

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

Seção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO 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 so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te pro -
du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor-

gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
ob ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes -
ta lei e nor mas re gu la do ras das con di ções de ex -
plo ra ção do ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral,e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

....................................................................................
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 963, 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 137, de
2003 (nº 2.156/2002, 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 Cân di do Gar cia
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 Umu a ra ma, Esta do do Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Álva ro Dias
Re la tor Ad hoc: Se na dor Osmar Dias

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 137,
de 2003 (nº 2.156, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº 414, de 20 de mar ço de 2002, que ou tor ga per mis-
são à Fun da ção Cân di do Gar cia para exe cu tar pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de
Umu a ra ma, Esta do do Pa ra ná. O ato foi sub me ti do à
apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal por meio de men -
sa gem pre si den ci al, nos ter mos do art. 49, XII, com bi-
na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe -
de ral.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co., cons ti tu ci o nal e va za do em boa
téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Cum pre à Co mis são de Edu ca ção, con for me o
art. 102, IV, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
opi nar acer ca de pro po si ções que ver sem so bre co -
mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são, te le vi são, ou tor-
ga e re no va ção de con ces são, per mis são e au to ri za-
ção para ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e
ima gens, in cum bin do-lhe pro nun ci ar-se tam bém so-
bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis-
la ti va des sas pro po si ções.

De vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca na is de ra di o-
di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex plo ra ção da
União, Esta dos e Mu ni cí pi os, uni ver si da des e fun da-
ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da de edu ca ti va,
de acor do com o art. 14 do De cre to nº 236, de 28 de
fe ve re i ro de 1967, que com ple men tou e mo di fi cou a
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti tu iu o
Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.

O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, dis põe no seu art.
l6, § l0, 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, res pec ti va men te, e se rão for ma li za-
das por meio de con vê nio. O RSR es ta be le ce ain da,
no seu art. 13, §§ 1º e 2º, que a ou tor ga para ex plo ra-
ção de ser vi ço não de pen de de edi tal.

Não se apli cam à ra di o di fu são edu ca ti va as exi -
gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de
1992, que dis põe so bre for ma li da des e cri té ri os para
a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no va ção de
con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra e de sons e ima gens.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
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
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não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Sob o as pec to de téc ni ca le-
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 137, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela

apro va ção do ato que ou tor ga per mis são à Fun da ção
Cân di do Gar cia, 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
Umu a ra ma, Esta do do Pa ra ná, com fins ex clu si va-
men te edu ca ti vos, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. – He lio
Cos ta, Pre si den te – Osmar Dias, Re la tor – Fla vio
Arns – Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas – Val dir
Ra upp – Ger son Ca ma ta – Sér gio Gu er ra – Le o-
mar Pav van – Eu rí pe des Ca mar go – Pa pa léo Paes
– Mão San ta – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio
Fon se ca – Luiz Otá vio.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

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

Seção II
Das atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não-re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 26 DE
FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

es ta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

§ 1º As uni ver si da des e fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca-
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
do ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro
de 1963, e mo di fi ca do por dis po si ções
pos te ri o res.

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

DECRETO Nº 52.795
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

....................................................................................
Art. 13. O edi tal será ela bo ra do pelo Mi nis té rio

das Co mu ni ca ções, ob ser va dos, den tre ou tros, os se -
guin tes ele men tos e re qui si tos ne ces sá ri os à for mu la-
ção das pro pos tas para a exe cu ção do ser vi ço: (Re -
da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-96)
....................................................................................

§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou tor ga para
exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com fins ex clu si-
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va men te edu ca ti vos. (Re da ção dada pelo De cre to nº
2.108. de 24-12-96)

§ 2º A do cu men ta ção re fe ren te aos in te res sa-
dos na exe cu ção do ser vi ço men ci o na do no pa rá gra-
fo an te ri or será, no que cou ber, a mes ma pre vis ta no
art. 15 des te De cre to, acres ci das das exi gên ci as
cons tan tes de nor mas es pe cí fi cas. (Re da ção dada
pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-96)
....................................................................................

Art. 16. As pro pos tas se rão exa mi na das e jul ga-
das em con for mi da de com os que si tos e cri té ri os es -
ta be le ci dos nes te ar ti go.(Re da ção dada pelo De cre to
nº 2.108, de 24-12-96)
....................................................................................

10. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si-
den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za-
das por meio de con vê nio a ser fir ma do no pra zo de
ses sen ta dias. (Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108,
de 24-12-96)
....................................................................................

PARECER Nº 964, 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 236, de
2003 (nº 2.294/2002, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Be ne fi cen te José Ednir Maia
de Li mo e i ro do Nor te – CE a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Li mo e i ro do Nor te, Esta do do Ce a rá.

Re la tor: Se na dor Re gi nal do Du ar te

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 236,
de 2003 (nº 2.294, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº 209, de 25 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Be ne fi cen te José Ednir Maia de Li mo e i ro
do Nor te – CE a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Li mo e i ro do Nor te, Esta do do
Ce a rá. O ato foi sub me ti do à apre ci a ção do Con gres-
so Na ci o nal por meio de men sa gem pre si den ci al, nos
ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-

ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, in cum bin do-lhe pro nun ci-
ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da-
de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria en con tra
dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i-
ro de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Sob o as pec to de téc ni ca le-
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 236, 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 236, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
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re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Be ne fi-
cen te José Ednir Maia de Li mo e i ro do Nor te – CE a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Li mo e i ro do Nor te, 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 236, 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 209, de 25 de fe ve re i ro

de 2002, que au to ri za a Asso ci a ção Be ne fi-
cen te José Ednir Maia de Li mo e i ro do Nor te
– CE a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra-
di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Li mo e-
i ro do Nor te, Esta do do Ce a rá.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Re gi nal do Du ar te, Re la-
tor – Flá vio Arns – Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i-
tas – Hé lio Cos ta – Ger son Ca ma ta – José Jor ge –
Re nil do San ta na – Eu rí pe des Ca mar go – Pa pa léo
Paes – Mão San ta – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vên-
cio da Fon se ca – Edi son Lo bão.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 236, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Be ne fi cen te José Ednir Maia de Li-
mo e i ro do Nor te – CE, a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Li mo e i ro do Nor te, Esta do do Ce a ra.

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 209, de 25 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za
a Asso ci a ção Be ne fi cen te José Ednir Maia de Li mo e i-
ro do Nor te – CE, a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na ci da de de Li mo e i ro do Nor te, Esta do
do Ce a rá.

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

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Re gi nal do Du ar te, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

CAPÍTULO I
Do Po der Le gis la ti vo

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

Seção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII - apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

TÍTULO VIII
Da Ordem So ci al

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 9.612. DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597. de 11-12-2002) 
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615. DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 95
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi-
ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o
pra zo de ou tor ga.
....................................................................................

Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º da Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ..................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li-

da de de dez anos, per mi ti da a re no va ção
por igual pe río do, se cum pri das as exi gên-
ci as des ta lei e de ma is dis po si ções le ga is
vi gen tes.” (NR) 

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

PARECER Nº 965, 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 350, de
2003 (nº 2.577/02, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), que apro va o ato que ou tor ga per-
mis são à Fun da ção Exclu si va Edu ca ti va
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 Cam po Lar go, Esta do do Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Osmar Dias

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para apre ci a ção ter mi-
na ti va, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 350, de
2003 (nº 2.577, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Fun da ção
Exclu si va Edu ca ti va a 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
Cam po Lar go, Esta do do Pa ra ná.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal,
nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223,
§ 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato cons tan te
da Por ta ria nº 1.362, de 26 de ju lho de 2002, que ou -

tor ga per mis são para a exe cu ção, com fins ex clu si va-
men te edu ca ti vos, de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da.

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

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, in cum bin do-lhe tam bém
pro nun ci ar-se so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da-
de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

De vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca na is de ra di o-
di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex plo ra ção da
União, Esta dos e Mu ni cí pi os, uni ver si da des e fun da-
ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da de edu ca ti va,
con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to-Lei nº 236, de 
28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men tou e mo di fi-
cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.

O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, dis põe no seu art.
16, § 10, que as ou tor gas a es ta dos e mu ni cí pi os se -
rão de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre -
si den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, res pec ti va men te, e se rão for ma li za-
das por meio de con vê nio. O RSR es ta be le ce ain da,
no seu art. 13, §§ 1º e 2º, que a ou tor ga para ex plo ra-
ção de ser vi ço não de pen de de edi tal.

Não se apli cam à ra di o di fu são edu ca ti va as exi -
gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 39 de
1992, que dis põe so bre for ma li da des e cri té ri os para
a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no va ção de
con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra e de sons e ima gens.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
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
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e as atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Sob o as pec to de téc ni ca le-
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 350, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do

re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que ou tor ga per mis são à Fun da ção
Exclu si va Edu ca ti va, 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 
Cam po Lar go, Esta do do Pa ra ná, na for ma do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De -
pu ta dos.

Sala na Re u nião, 16 de ju lho de 2003 – Hé lio
Cos ta, Vice-Pre si den te no exer cí cio da Pre si dên cia
– Osmar Dias, Re la tor – Flá vio Arns – Du ci o mar
Cos ta – Ael ton Fre i tas – Ger son Ca ma ta – José
Jor ge – Re nil do San ta na – Sér gio Gu er ra – Le o-
nel Pa van – Re gi nal do Du ar te – Eu rí pe des Ca-
mar go – Pa pa léo Paes – Mão San ta – Ga ri bal di
Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca – Luiz Otá vio
– Edi son Lo bão.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Seção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin 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.

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

LEI Nº 4.117. DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

....................................................................................
Art 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de te -

le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

§ 1º  As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º  A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu -
ca ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
do ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro
de 1963, e mo di fi ca do por dis po si ções
pos te ri o res.

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

DECRETO Nº 52.795
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

....................................................................................
Art. 13. O edi tal será ela bo ra do pelo Mi nis té rio

das Co mu ni ca ções, ob ser va dos, den tre ou tros, os se -
guin tes ele men tos e re qui si tos ne ces sá ri os à for mu la-
ção das pro pos tas para a exe cu ção do ser vi ço:(Re da-
ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

§ 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-

Julho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra 31 20697    457ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



va men te edu ca ti vos. (Re da ção dada pelo De cre to nº
2.108. de 24-12-1996)

§ 2º A do cu men ta ção re fe ren te aos in te res sa-
dos na exe cu ção do ser vi ço men ci o na do no pa rá gra-
fo an te ri or será, no que cou ber, a mes ma pre vis ta no
art. 15 des te De cre to, acres ci das das exi gên ci as
cons tan tes de nor mas es pe cí fi cas. (Re da ção dada
pelo De cre to nº 2.108. de 24-12-1996)
....................................................................................

Art. 16. As pro pos tas se rão exa mi na das e jul ga-
das em con for mi da de com os que si tos e cri té ri os es -
ta be le ci dos nes te ar ti go.(Re da ção dada pelo De cre to
nº 2.108. de 24-12-1996)
....................................................................................

§ 10.  As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os  se rão
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si-
den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za-
das por meio de con vê nio a ser fir ma do no pra zo de
ses sen ta dias.(Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108,
de 24-12-1996)
....................................................................................

PARECERES NºS 966 E 967 DE 2003

So bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 
119, de 2003, de au to ria do Se na dor Alo i-
zio Mer ca dan te, que al te ra a Lei nº 6.938,
de 31 de agos to de 1981, de for ma a obri -
gar que as in for ma ções so bre li cen ci a-
men to am bi en tal se jam dis po ni bi li za das
na rede mun di al de com pu ta do res.

PARECER Nº 966, DE 2003
(Da Co mis são de Cons ti tu i ção,  Jus ti ça e Ci da da nia)

Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio

I – Re la tó rio

Tra ta-se de pro je to de lei do ilus tre Se na dor Alo i-
zio Mer ca dan te pro pon do al te ra ção na Lei nº 6.938,
de 31 de agos to de 1981, de for ma a obri gar que as
in for ma ções so bre li cen ci a men to am bi en tal se jam
dis po ni bi li za das na rede mun di al de com pu ta do res.

A Lei nº 6.938, de 1981, alvo das mo di fi ca ções
pre ten di das pelo au tor, é o di plo ma le gal fe de ral ins ti-
tu i dor da Po lí ti ca Na ci o nal do Meio Ambi en te.

O au tor da pro po si ção in ten ta, com sua ini ci a ti-
va, atri bu ir ao ór gão res pon sá vel pelo li cen ci a men to
am bi en tal e in te gran te do Sis te ma Na ci o nal do Meio
Ambi en te (SISNAMA) a ta re fa de dis po ni bi li zar para
con sul ta, na rede mun di al de com pu ta do res, in for ma-
ções com ple tas so bre os pro ce di men tos ad mi nis tra ti-

vos de li cen ci a men to a seu en car go, in clu in do os se -
guin tes itens:

I – re que ri men to de li cen ça apre sen ta do pelo
em pre en de dor;

II – Re la tó rio de Impac to Ambi en tal (RIMA), nos
ca sos em que o mes mo é exi gi do;

III – ata das au diên ci as pú bli cas, se re a li za das
no li cen ci a men to am bi en tal;

IV – re la tó rio am bi en tal pre li mi nar, aná li se pre li-
mi nar de ris co, di ag nós ti co am bi en tal pla no de con-
tro le am bi en tal, pla no de re cu pe ra ção de área de gra-
da da ou qual quer ou tro es tu do am bi en tal apre sen ta-
do como sub sí dio para a li cen ça am bi en tal re que ri da,
cuja co lo ca ção em meio di gi tal seja téc ni ca e eco no-
mi ca men te pos sí vel;

V – a li cen ça am bi en tal con ce di da, in clu in do os
pa re ce res téc ni cos ela bo ra dos pelo li cen ci a dor;

VI – o ato de in de fe ri men to de li cen ça am bi en tal;
VII – a re no va ção da li cen ça am bi en tal;
VIII – as san ções ad mi nis tra ti vas apli ca das ao

em pre en de dor em ra zão do des cum pri men to de obri -
ga ções cons tan tes da li cen ça am bi en tal;

IX – o ter mo de com pro mis so de ajus te de con -
du ta fir ma do com o em pre en de dor re la ci o na do, di re ta
ou in di re ta men te, à li cen ça am bi en tal con ce di da ou
re fe ri da.

O Pro je to de Lei do Se na do nº 119, de 2003, dis-
põe, ain da, que to dos os pro ce di men tos ad mi nis tra ti-
vos efe ti va dos no âm bi to de ór gãos in te gran tes do
Sis na ma, de au to ri za ção de ações po ten ci al men te
ca pa zes de de gra dar o meio am bi en te es tão, igual -
men te, su je i tos à di vul ga ção, via Inter net, das mes-
mas in for ma ções aci ma enu me ra das.

Por fim, o pro je to em exa me co mi na os in fra to-
res das exi gên ci as nele es ta be le ci das com as san-
ções pe na is e ad mi nis tra ti vas pre vis tas no art. 68 da
Lei nº 9.605, de 12 de fe ve re i ro de 1998.

Do Pro je to de Lei do Se na do nº 119, de 2003,
cons ta, além dis so, uma cláu su la de vi gên cia pre ven-
do-lhe uma va ca tio le gis de 180 dias con ta dos de
sua pu bli ca ção.

Jus ti fi can do sua ini ci a ti va, o au tor ar gu men ta
que “como todo pro ce di men to ad mi nis tra ti vo, o li cen-
ci a men to am bi en tal su bor di na-se ao prin cí pio da pu -
bli ci da de”.

Con se qüen te men te, ale ga que “as exi gên ci as le -
ga is re la ci o na das ao prin cí pio da pu bli ci da de de vem ser
ade qua das cons tan te men te às ino va ções tec no ló gi cas,
em be ne fi cio da co mu ni da de e, no caso es pe cí fi co aqui
tra ta do, do meio am bi en te como um todo”.
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Cum prin do sua tra mi ta ção nes ta Casa, che ga o
pro je to à CCJ para apre ci a 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, nos ter mos do art. 101 ,I, e, quan to ao mé ri-
to, por tra tar-se de ma té ria de com pe tên cia da União,
con for me o art. 101, II de o art. 49, I, em bo ra per ten ça
à Co mis são de Assun tos So ci a is a de ci são ter mi na ti-
va, na qua li da de de ór gão téc ni co com ma i or per ti-
nên cia acer ca do as sun to.

Não fo ram ofe re ci das emen das à pro po si ção, a
nós dis tri bu í da para emis são do pre sen te re la tó rio em 
29/4/2003.

II – Aná li se

A ma té ria é da com pe tên cia con cor ren te da
União, Esta dos e Dis tri to Fe de ral, ca ben do ao Con -
gres so Na ci o nal so bre ela dis por, com a san ção do
Pre si den te da Re pú bli ca, con for me pres cri to nos arts. 
24, VI e VIII, c/c. o art. 48 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Em con se qüên cia, a es pé cie nor ma ti va ado ta da
pela pro po si ção – a lei – é a ade qua da.

Não há re ser va te má ti ca de ini ci a ti va a res pe i to,
con for me se de pre en de do art. 61, § 1º, da Lei Mag na.

De res to, a pro po si ção aten de aos pres su pos tos
de ju ri di ci da de, re gi men ta li da de e cons ti tu ci o na li da de
ma te ri al, além de obe de cer à boa téc ni ca le gis la ti va e
às re gras de cor re ção de lin gua gem.

No mé ri to, o pro je to me re ce todo apo io, ao con -
cor rer para ma i or trans pa rên cia nos pro ce di men tos
de li cen ci a men to am bi en tal, san ci o nan do, com ra zo-
a bi li da de, os in fra to res de seus dis po si ti vos, pe nal e
ad mi nis tra ti va men te.

Jul ga mos, no en tan to, con ve ni en te a am pli a ção
do pra zo que os ór gão am bi en ta is te ri am para adap -
tar-se ao novo re gi me de atu a ção es ta be le ci do pelo
pro je to, de modo a ob vi ar cus tos e di fi cul da des ope ra-
ci o na is pre vi sí ve is.

Para tal fim, con si de ra mos ade qua do au men tar
a va ca tio le gis, ori gi nal men te fi xa da de 180 para 360 
dias.

Ou tros sim, se ria in te res san te, tam bém, já que
os es tu dos am bi en ta is, elen ca dos no § 5º da pro po si-
ção em exa me, fos sem sub me ti dos ao ór gão res pon-
sá vel pelo li cen ci a men to am bi en tal, na for ma de me i-
os mag né ti cos, para fa ci li tar o lan ça men to das in for-
ma ções em ba ses de da dos.

III – Voto

Di an te do ex pos to, o voto é pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 119, de 2003, com as se -
guin tes emen das:

EMENDA Nº 1-CCJ

Acres cen te-se ao art. 10 da Lei nº 6.938, de 31
de agos to de 1981, pro pos to pelo art. 1º do Pro je to de
Lei do Se na do nº 119, de 2003, o se guin te § 7º:

“Art. 10. .................................................
..............................................................
§ 7º Sem pre ju í zo dos me i os con ven ci-

o na is de sua apre sen ta ção, os do cu men tos
re fe ren tes aos es tu dos am bi en ta is, enu me-
ra dos no § 5º de ve rão ser apre sen ta dos ao
ór gão de li cen ci a men to am bi en tal em meio
mag né ti co, de modo a pos si bi li tar o lan ça-
men to das in for ma ções di re ta men te na rede 
mun di al de com pu ta do res. (NR)”

EMENDA Nº 2-CCJ

Dê-se ao art. 3º do Pro je to de Lei do Se na do nº
119, de 2003 a se guin te re da ção:

“Art. 3º Esta lei en tra em vi gor de cor ri-
dos 360 (tre zen tos e ses sen ta) dias de sua
pu bli ca ção. (NR)”

Sala da Co mis são, 9 de ju lho de 2003. – Ga ri-
bal di Alves Fi lho, Pre si den te em exer cí cio, Luiz Otá -
vio, Re la tor – Serys Slhes sa ren ko – Alo í sio Mer ca-
dan te – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or – Amir Lan do –
João Alber to Sou za – Pa pa léo Paes – Antô nio Car -
los Ma ga lhães – Cé sar Bor ges – De mós te nes Tor -
res – Ro dolp ho Tou ri nho – Le o nel Pa van – Ju vên-
cio da Fonseca.

PARECER Nº 967, DE 2003
(Da Co mis são de Assun tos So ci a is)

Re la to ra: Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa

I – Re la tó rio

Che ga a esta co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de Lei do Se na do nº 119, de 2003, que al te ra a Lei nº
6.938, de 31 de agos to de 1981, de for ma a obri gar
que as in for ma ções so bre li cen ci a men to am bi en tal
se jam dis po ni bi li za das na rede mun di al de com pu ta-
do res.

De au to ria do ilus tre Se na dor Alo í zio Mer ca dan-
te a pro pos ta em aná li se pre ten de al te rar a Lei nº
6.938, de 31 de agos to de 1981, que ins ti tui a Po lí ti ca
Na ci o nal do Meio Ambi en te, de for ma a obri gar que
as in for ma ções so bre li cen ci a men to am bi en tal se jam
dis po ni bi li za das na rede mun di al de com pu ta do res.

A ini ci a ti va tem por ob je ti vo atri bu ir ao ór gão
res pon sá vel pelo li cen ci a men to am bi en tal e in te gran-
te do Sis te ma Na ci o nal do Meio Ambi en te
(SISNAMA) a ta re fa de dis po ni bi li zar para con sul ta,
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na rede mun di al de com pu ta do res, in for ma ções com -
ple tas so bre os pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos de li -
cen ci a men to a seu en car go, in clu in do os se guin tes
itens:

I – re que ri men to de li cen ça apre sen ta-
do pelo em pre en de dor;

II – Re la tó rio de Impac to Ambi en tal
(RIMA), nos ca sos em que o mes mo é exi gi-
do;

III – ata das au diên ci as pú bli cas, se re -
a li za das no li cen ci a men to am bi en tal;

IV – re la tó rio am bi en tal pre li mi nar,
aná li se pre li mi nar de ris co, di ag nós ti co am -
bi en tal, pla no de con tro le am bi en tal, pla no
de re cu pe ra ção de área de gra da da ou qual -
quer ou tro es tu do am bi en tal apre sen ta do
como sub sí dio para a li cen ça am bi en tal re-
que ri da, cuja co lo ca ção em meio di gi tal seja 
téc ni ca e eco no mi ca men te pos sí vel;

V – a li cen ça am bi en tal con ce di da, in-
clu in do os pa re ce res téc ni cos ela bo ra dos
pelo li cen ci a dor;

VI – o ato de in de fe ri men to de li cen ça
am bi en tal;

VII – a re no va ção da li cen ça am bi en-
tal;

VIII – as san ções ad mi nis tra ti vas apli-
ca das ao em pre en de dor em ra zão do des-
cum pri men to de obri ga ções cons tan tes da
li cen ça am bi en tal;

IX – o ter mo de com pro mis so de ajus -
te de con du ta fir ma do com o em pre en de dor
re la ci o na do, di re ta ou in di re ta men te, à li cen-
ça am bi en tal con ce di da ou re fe ri da.

A pro pos ta em exa me im põe, ain da, que as in -
for ma ções su pra men ci o na das, pro ces sa das no âm-
bi to de ór gãos in te gran tes do SISNAMA, es te jam
igual men te su je i tas à di vul ga ção na Inter net.

O pro je to fi na li za-se com a co mi na ção dos in fra-
to res das exi gên ci as nele es ta be le ci das pe las san-
ções pe na is e ad mi nis tra ti vas pre vis tas no art. 68 da
Lei nº 9.605, de 12 de fe ve re i ro de 1998, acres cen tan-
do uma cláu su la de va ca tio le gis de 180 dias con ta-
dos de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi can do sua ini ci a ti va, o au tor ar gu men ta
que “como todo pro ce di men to ad mi nis tra ti vo, o li cen-
ci a men to am bi en tal su bor di na-se ao prin cí pio da pu -
bli ci da de.” Ale ga, por tan to, que “as exi gên ci as le ga is
re la ci o na das ao prin cí pio da pu bli ci da de de vem ser
ade qua das cons tan te men te às ino va ções tec no ló gi-

cas, em be ne fí cio da co mu ni da de e, no caso es pe cí fi-
co aqui tra ta do, do meio am bi en te como um todo.”

O pro je to es te ve na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia (CCJ) para apre ci a ção quan to
as pec tos de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de, re gi-
men ta li da de, téc ni ca le gis la ti va e mé ri to, por tra tar-se
de ma té ria de com pe tên cia da União. Ali, re ce beu
duas emen das de seu re la tor, o Se na dor Luiz Otá vio,
as qua is fo ram apro va das. Já nes ta Co mis são de
Assun tos So ci a is, ten do es ta do à dis po si ção dos se -
nho res se na do res pelo pra zo re gi men tal, não re ce-
beu ele con tri bu i ções.

II – Aná li se

A ma té ria é da com pe tên cia con cor ren te da
União, Esta dos e Dis tri to Fe de ral, ca ben do ao Con -
gres so Na ci o nal so bre ela dis por, com a san ção do
Pre si den te da Re pú bli ca, con for me pres cri to no art.
24, VI e VIII com bi na do com o art. 48 da Cons ti tu i ção
Fe de ral. Em con se qüên cia, a es pé cie nor ma ti va ado -
ta da pela pro po si ção – a lei – é a ade qua da.

Não há re ser va te má ti ca de ini ci a ti va a res pe i to,
con for me se de pre en de do art. 61, § 1º, da Lei Mag na.
De res to, a pro po si ção aten de aos pres su pos tos de
ju ri di ci da de, re gi men ta li da de e cons ti tu ci o na li da de
ma te ri al, além de obe de cer à boa téc ni ca le gis la ti va e
às re gras de cor re ção de lin gua gem.

No mé ri to, o pro je to me re ce todo apo io, ao con -
cor rer para ma i or trans pa rên cia nos pro ce di men tos
de li cen ci a men to am bi en tal, san ci o nan do, com ra zo-
a bi li da de, os in fra to res de seus dis po si ti vos, pe nal e
ad mi nis tra ti va men te.

De fato, com o ad ven to da rede mun di al de com pu-
ta do res (Inter net), mu i to da trans pa rên cia das ad mi nis-
tra ções, fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal há de apri mo rar-se,
sa u dan do-se, em seu ca u dal, mais esta ini ci a ti va.

III – Voto

Di an te do que aqui se ex põe, vo ta mos pela apro -
va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 119, de 2003,
com as emen das a ele apen sa das pela CCJ.

Sala da Co mis são, 23 de ju lho de 2003. – Se na-
do ra Lú cia Vâ nia, Pre si den te – Ana Jú lia Ca re pa, Re -
la to ra – Eu rí pe des Ca mar go – Fá ti ma Cle i de – Ael ton
Fre i tas – Antô nio Car los Va la da res – Ju vên cio da
Fon se ca – Amir Lan do – José Ma ra nhão – Ger son
Ca ma ta – Jo nas Pi nhe i ro – Efra im Mo ra is – Edu ar do
Aze re do – Ante ro Paes de Bar ros – Re gi nal do Du ar-
te – Le o nel Pa van – Au gus to Bo te lho – Pa trí cia Sa -
bo ya Go mes – Ge ral do Mes qui ta Ju ni or.
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TEXTO FINAL

DO PROJETO DE LEi DO SENADO Nº 119, 
DE 2003 APROVADO PELA COMISSÃO DE

ASSUNTOS SOCIAIS EM REUNIÃO
DO DIA 23 DE JULHO DE 2003

Alte ra a Lei nº 6.938 de 31 de agos to
de 1981, de for ma a obri gar que as in for-
ma ções so bre li cen ci a men to am bi en tal
se jam dis po ni bi li za das na rede mun di al
de com pu ta do res.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art, 1º da Lei nº 6.938, de 31 de agos to

1981, pas sa a vi go rar acres ci do dos se guin tes pa rá-
gra fos 5º e 6º:

“Art. 10. .................................................
“§ 5º O ór gão res pon sá vel peio li cen ci-

a men to am bi en tal deve dis po ni bi li zar para
con sul ta por meio da rede mun di al de com -
pu ta do res in for ma ções com ple tas so bre os
pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos de li cen ci a-
men to sob sua res pon sa bi li da de, in clu in do,
no mí ni mo:

“I – re que ri men to de li cen ça apre sen-
ta do pelo em pre en de dor;

“II – Re la tó rio de Impac to Ambi en tal –
RIMA, nos ca sos em que o mes mo é exi gi do;

“III – ata das au diên ci as pu bli cas, se
as des ti na das fo rem re a li za das no li cen ci a-
men to am bi en tal;

“IV – re la tó rio am bi en tal pre li mi nar,
aná li se pre li mi nar de ris co, di ag nos ti co am -
bi en tal, pla no de con tro le am bi en tal, pla no
de re cu pe ra ção de área de gra da da ou qual -
quer ou tro es tu do am bi en tal apre sen tá-lo
como sub sí dio para a li cen ça am bi en tal re-
que ri da, cuja co lo ca ção em meio di gi tal seja 
téc ni ca e eco no mi ca men te pos sí vel;

“V – a li cen ça am bi en tal con ce di da, in -
clu in do os pa re ce res téc ni cos ela bo ra dos
pelo li cen ci a dor;

“VI – o ato de in de fe ri men to de li cen ci-
a dor am bi en tal;

“VII – a re no va ção da li cen ça am bi en-
tal;

“VIII – as san ções ad mi nis tra ti vas apli -
ca das ao em pre en de dor em ra zão do des-
cum pri men to de obri ga ções cons tan tes da
li cen ça am bi en tal;

“IX – o ter mo de com pro mis so de ajus -
te de con du ta fir ma do com o em pre en de dor
re la ci o na do, di re ta ou in di re ta men te, à li cen-
ça am bi en tal con ce di da ou re que ri da.

“§ 6º O dis pos to no § 5º apli ca-se, tam -
bém, a pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos de
au to ri za ção de ações po ten ci al men te ca pa-
zes de ca u sar de gra da ção am bi en tal efe ti-
va dos no âm bi to de ór gãos in te gran tes do
SISNAMA.”

“§ 7º Sem pre ju í zo dos me i os con ven-
ci o na is de sua apre sen ta ção, os do cu men-
tos re fe ren tes aos es tu dos am bi en ta is, enu -
me ra dos no § 5º, de ve rão ser apre sen ta dos
ao ór gão de li cen ci a men to am bi en tal em
meio mag né ti co, de modo a pos si bi li tar o
lan ça men to das in for ma ções di re ta men te na 
rede mun di al de com pu ta do res.”

Art. 2º À inob ser vân cia das exi gên ci as es ta be-
le ci das nes ta lei apli ca-se o dis pos to no art. 68 da
Lei nº 9.603, de 1º de fe ve re i ro de 1998, que “dis põe
so bre as san ções pe na is e admi nis tra ti vas de ri va-
das de con du tas e ati vi da des le si vas ao meio am -
bi en tal e da ou tras pro vi den ci as , sem pre ju í zo da
apli ca ção de ou tras san ções ca bí ve is.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor de cor ri dos 360
(tre zen tos e ses sen ta) dias de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 23 de ju lho de 2003. – Lú cia
Vâ nia, Pre si den ta – Ana Jú lia Ca re pa, Re la to ra.

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:

....................................................................................
VI – flo res tas, caca, pes ca, fa u na, con ser va ção

da na tu re za, de fe sa do solo e dos re cur sos na tu ra is,
pro te ção do meio am bi en te e con tro le da po lu i ção;

....................................................................................
VIII – res pon sa bi li da de por dano ao meio am bi-

en te, ao con su mi dor, a bens e di re i tos de va lor ar tís ti-
co, es té ti co, his tó ri co, tu rís ti co e pa i sa gís ti co;

...................................................................................
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
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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;

II – pla no plu ri a nu al, di re tri zes or ça men tá ri as,
or ça men to anu al, ope ra ções de cré di to, dí vi da pú bli-
ca e emis sões de cur so for ça do;

III – fi xa ção e mo di fi ca ção do efe ti vo das For ças
Arma das;

IV – pla nos e pro gra mas na ci o na is, re gi o na is e
se to ri a is de de sen vol vi men to;

V – li mi tes do ter ri tó rio na ci o nal, es pa ço aé reo e
ma rí ti mo e bens do do mí nio da União;

VI – in cor po ra ção, sub di vi são ou des mem bra-
men to de áre as de Ter ri tó ri os ou Esta dos, ou vi das as
res pec ti vas Assem bléi as Le gis la ti vas;

VII – trans fe rên cia tem po rá ria da sede do Go-
ver no Fe de ral;

VIII – con ces são de anis tia;

IX – or ga ni za ção ad mi nis tra ti va, ju di ciá ria, do
Mi nis té rio Pú bli co e da De fen so ria Pú bli ca da União e
dos Ter ri tó ri os e or ga ni za ção ju di ciá ria, do Mi nis té rio
Pú bli co e da De fen so ria Pú bli ca do Dis tri to Fe de ral;

X – cri a ção, trans for ma ção e ex tin ção de car-
gos, em pre gos e fun ções pú bli cas, ob ser va do o que
es ta be le ce o art. 84, VI, b;

XI – 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;

XII – te le co mu ni ca ções e ra di o di fu são;
XIII – ma té ria fi nan ce i ra, cam bi al e mo ne tá ria,

ins ti tu i ções fi nan ce i ras e suas ope ra ções;
XIV – mo e da, seus li mi tes de emis são, e mon -

tan te da dí vi da mo bi liá ria fe de ral;
XV – fi xa ção do sub sí dio dos Mi nis tros do Su -

pre mo Tribu nal Fe de ral, por lei de ini ci a ti va con jun ta
dos Pre si den tes da Re pú bli ca, da Câ ma ra dos De pu-
ta dos, do Se na do Fe de ral e do Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral, ob ser va do o que dis põem os arts. 39, § 4º, 150,
II, 153, III, e 153, § 2º, I”
....................................................................................

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 do 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 ta 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;

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;

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;

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.

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

LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981

Dis põe so bre a Po lí ti ca Na ci o nal do
Meio Ambi en te, seus fins e me ca nis mos
de for mu la ção e apli ca ção, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Art. 10. A cons tru ção, ins ta la ção, am pli a ção e
fun ci o na men to de es ta be le ci men tos e ati vi da des uti li-
za do ras de re cur sos am bi en ta is, con si de ra dos efe ti va
e po ten ci al men te po lu i do res, bem como os ca pa zes,
sob qual quer for ma, de ca u sar de gra da ção am bi en-
tal, de pen de rão de pré vio li cen ci a men to de ór gão es -
ta du al com pe ten te, in te gran te do Sis te ma Na ci o nal
do Meio Ambi en te – SISNAMA, e do Insti tu to Bra si le i-
ro do Meio Ambi en te e Re cur sos Na tu ra is Re no vá ve-
is – IBAMA, em ca rá ter su ple ti vo, sem pre ju í zo de ou -
tras li cen ças exi gí ve is. (Re da ção dada pela Lei nº
7.804, de 18-7-89).

§ 1º Os pe di dos de li cen ci a men to, sua re no va-
ção e a res pec ti va con ces são se rão pu bli ca dos no
jor nal Ofi ci al do Esta do, bem como em um pe rió di co
re gi o nal ou lo cal de gran de cir cu la ção.

§ 2º Nos ca sos e pra zos pre vis tos em re so lu ção
do Co na ma, o li cen ci a men to de que tra ta este ar ti go
de pen de rá de ho mo lo ga ção da Sema.
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(*)Nota. Lei nº 7.804, de 18-7-89 – subs ti tu ir Se cre ta ria
Espe ci al do Meio Ambi en te – SEMA por Insti tu to Bra si le i ro do
Meio Ambi en te e Re cur sos Na tu ra is Re no vá ve is – IBAMA

§ 3º O ór gão es ta du al do meio am bi en te e a
Sema, esta em ca rá ter su ple ti vo, po de rão, se ne ces-
sá rio e sem pre ju í zo das pe na li da des pe cu niá ri as ca -
bí ve is, de ter mi nar a re du ção das ati vi da des ge ra do-
ras de po lu i ção, para man ter as emis sões ga so sas,
os eflu en tes lí qui dos e os re sí du os só li dos den tro das
con di ções e li mi tes es ti pu la dos no li cen ci a men to con -
ce di do.

(*)Nota: Lei nº 7.804, de 18-7-89 – subs ti tu ir Se cre ta ria
Espe ci al do Meio Ambi en te – SEMA por Insti tu to Bra si le i ro do
Meio Ambi en te e Re cur sos Na tu ra is Re no vá ve is – IBAMA.

§ 4º Com pe te ao Insti tu to Bra si le i ro do Meio
Ambi en te e Re cur sos Na tu ra is Re no vá ve is - IBAMA o 
li cen ci a men to pre vis to no ca put des te ar ti go, no caso
de ati vi da des e obras com sig ni fi ca ti vo im pac to am bi-
en tal, de âm bi to na ci o nal ou re gi o nal. Pa rá gra fo in clu-
í do pela Lei nº 7.804, de 18-7-89.

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

LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre as san ções pe na is e
ad mi nis tra ti vas de ri va das de con du tas e
ati vi da des le si vas ao meio am bi en te, e dá 
ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 68. De i xar, aque le que ti ver o de ver le gal ou

con tra tu al de fazê-lo, de cum prir obri ga ção de re le-
van te in te res se am bi en tal:

Pena – de ten ção, de um a três anos, e mul ta
Pa rá gra fo úni co. Se o cri me é cul po so, a pena e

de três me ses a um ano, sem pre ju í zo da mul ta.
....................................................................................

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

RELATÓRIO

Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio

I – Re la tó rio

Tra ta-se de pro je to de lei do ilus tre Se na dor Alo i-
zio Mer ca dan te pro pon do al te ra ção na Lei nº 6.938, de 
31 de agos to de 1981, de for ma a obri gar que as in for-
ma ções so bre li cen ci a men to am bi en tal se jam dis po ni-
bi li za das na rede mun di al de com pu ta do res.

A Lei nº 6.938, de 1981, alvo das mo di fi ca ções
pre ten di das pelo au tor, é o di plo ma le gal fe de ral ins ti-
tu i dor da Po lí ti ca Na ci o nal do Meio Ambi en te.

O au tor da pro po si ção in ten ta, com sua ini ci a ti-
va, atri bu ir ao ór gão res pon sá vel pelo li cen ci a men to
am bi en tal e in te gran te do Sis te ma Na ci o nal do Meio
Ambi en te (SISNAMA) a ta re fa de dis po ni bi li zar para
con sul ta, na rede mun di al de com pu ta do res, in for ma-
ções com ple tas so bre os pro ce di men tos ad mi nis tra ti-
vos de li cen ci a men to a seu en car go, in clu in do os se -
guin tes itens:

I – re que ri men to de Li cen ça apre sen-
ta do pelo em pre en de dor;

II – Re la tó rio de Impac to Ambi en tal
(RIMA), nos ca sos em mes mo é exi gi do;

..............................................................
III – ata das au diên ci as pú bli cas, se re -

a li za das no  li cen ci a men to am bi en tal;
IV – re la tó rio am bi en tal pre li mi nar,

aná li se pre li mi nar de ris co, di ag nós ti co am -
bi en tal, pla no de con tro le am bi en tal, pla no
de re cu pe ra ção de área de gra da da ou qual -
quer ou tro es tu do am bi en tal apre sen ta do
como sub sí dio para a li cen ça am bi en tal re-
que ri da, cuja co lo ca ção em meio di gi tal seja 
téc ni ca e eco no mi ca men te pos sí vel;

V – a li cen ça am bi en tal con ce di da, in-
clu in do os pa re ce res téc ni cos ela bo ra dos
pelo li cen ci a dor;

VI – o ato de in de fe ri men to de li cen ça
am bi en tal;

VII – a re no va ção da li cen ça am bi en-
tal;

VIII – as san ções ad mi nis tra ti vas apli-
ca das ao em pre en de dor em ra zão do des-
cum pri men to de obri ga ções cons tan tes da
li cen ça am bi en tal;

IX – o ter mo de com pro mis so de ajus -
te de con du ta fir ma do com o em pre en de dor
re la ci o na do, di re ta ou in di re ta men te, à li cen-
ça am bi en tal con ce di da ou re fe ri da.

O Pro je to de Lei do Se na do nº 119, de 2003,
dis põe, ain da, que to dos os pro ce di men tos ad mi nis-
tra ti vos efe ti va dos no âm bi to de ór gãos in te gran tes
do Sis na ma, de au to ri za ção de ações po ten ci al men-
te ca pa zes de de gra dar o meio am bi en te es tão,
igual men te, su je i tos à di vul ga ção, via Inter net, das
mes mas in for ma ções aci ma enu me ra das.
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Por fim, o pro je to em exa me co mi na os in fra to-
res das exi gên ci as nele es ta be le ci das com as san-
ções pe na is e ad mi nis tra ti vas pre vis tas no art. 68 da
Lei nº 9.605, de 12 de fe ve re i ro de 1998.

Do Pro je to de Lei do Se na do nº 119, de 2003,
cons ta, além dis so, uma cláu su la de vi gên cia pre ven-
do-lhe uma va ca tio le gis de 180 dias con ta dos de
sua pu bli ca ção.

Jus ti fi can do sua ini ci a ti va, o au tor ar gu men ta
que “como todo pro ce di men to ad mi nis tra ti vo, o li cen-
ci a men to am bi en tal su bor di na-se ao prin cí pio da pu -
bli ci da de.”

Con se qüen te men te, ale ga que “as exi gên ci as
le ga is re la ci o na das ao prin cí pio da pu bli ci da de de-
vem ser ade qua das cons tan te men te às ino va ções
tec no ló gi cas, em be ne fí cio da co mu ni da de e, no caso 
es pe cí fi co aqui tra ta do, do meio am bi en te como um
todo.”

Cum prin do sua tra mi ta ção nes ta Casa, che ga o
pro je to à CCJ para apre ci a 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, nos ter mos do art. 101, I e, quan to ao mé ri to,
por tra tar-se de ma té ria de com pe tên cia da União,
con for me o art. 101, II c/c o art. 49, I, em bo ra per ten ça
à Co mis são de Assun tos So ci a is a de ci são ter mi na ti-
va, na qua li da de de ór gão téc ni co com ma i or per ti-
nên cia acer ca do as sun to.

Não fo ram ofe re ci das emen das à pro po si ção, a
mim dis tri bu í da para emis são do pre sen te re la tó rio
em 29-4-2003.

II  – Aná li se

A ma té ria é da com pe tên cia con cor ren te da
União, Esta dos e Dis tri to Fe de ral, ca ben do ao Con -
gres so Na ci o nal so bre ela dis por, com a san ção do
Pre si den te da Re pú bli ca, con for me pres cri to nos arts. 
24, VI e VIII c/c o art. 48 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Em con se qüên cia, a es pé cie nor ma ti va ado ta da
pela pro po si ção a lei – é a ade qua da.

Não há re ser va te má ti ca de ini ci a ti va a res pe i to,
con for me se de pre en de do art. 61, § 1º, da Lei Mag -
na.

De res to, a pro po si ção aten de aos pres su pos tos
de ju ri di ci da de, re gi men ta li da de e cons ti tu ci o na li da de
ma te ri al, além de obe de cer à boa téc ni ca le gis la ti va e
às re gras de cor re ção de lin gua gem.

No mé ri to, o pro je to me re ce todo apo io, ao con -
cor rer para ma i or     trans pa rên cia nos pro ce di men tos
de li cen ci a men to am bi en tal, san ci o nan do, com ra zo-
a bi li da de, os in fra to res de seus dis po si ti vos, pena e
ad mi nis tra ti va men te.

III – Voto

Di an te do ex pos to, o voto é pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 119, de 2003.

Sala da Co mis são, – Luiz Pon tes.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra cam-

pos) – O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra cam-

pos) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os
Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 394 a 403, de
2003, li dos an te ri or men te, tra mi ta rão com pra zo de -
ter mi na do de qua ren ta e cin co dias, de acor do com o
art. 223, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos
ter mos do Pa re cer nº 34, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, apro va do pelo Ple -
ná rio em 25 de mar ço úl ti mo, os Pro je tos li dos se rão
apre ci a dos ter mi na ti va men te pela Co mis são de Edu -
ca ção, onde po de rão re ce ber emen das pelo pra zo de
cin co dias úte is, nos ter mos do art. 122, II, “b”, com bi-
na do com o art. 375, I, am bos do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra cam-
pos) – So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr.
1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes

OF.Nº CE/53/2003

Bra sí lia, 16 de ju lho 2003

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

são apro vou, em ca rá ter ter mi na ti vo, em re u nião re a li-
za da no dia de hoje, os Pro je tos de De cre tos Le gis la-
ti vos de nºs 76, 118, 137, 236, 300 e 350 de 2003.

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

COMISSÕES DE ASSUNTOS SOCIAIS

OF.Nº 28/03 - PRES./CAS

Bra sí lia, 24 de ju lho de 2000

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do ar ti go 91 do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a Vos sa Exce -
lên cia que esta Co mis são, em re u nião no dia 23 de ju -
lho de 2003, apro vou, em de ci são ter mi na ti va, o Pro -
je to de Lei do Se na do nº 119, de 2003, que “al te ra a
Lei nº 6.938, de 31 de agos to de 1981, de for ma a
obri gar que as in for ma ções so bre li cen ci a men to am -
bi en tal se jam dis po ni bi li za das na rede mun di al de
com pu ta do res”, de au to ria do Se na dor Alo í zio Mer ca-
dan te, com as emen das nºs 1 e 2-CCJ.

Aten ci o sa men te, – Lú cia Vâ nia, Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra cam-
pos) – Com re fe rên cia aos Ofí ci os que aca bam de ser 
li dos, a Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos
ter mos do art. 91, § 3º, do Re gi men to Inter no, com bi-
na do com o Pa re cer nº 34, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, apro va do pelo Ple -
ná rio em 25 de mar ço de 2003, fica aber to o pra zo de
cin co dias úte is para in ter po si ção de re cur so, por um
dé ci mo da com po si ção da Casa, para que os Pro je-
tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 76, 118, 137, 236 e
350, de 2003, se jam apre ci a dos pelo Ple ná rio.

Com re fe rên cia ao Pro je to de Lei do Se na do nº
119, de 2003, a Pre si dên cia in for ma ain da que, nos ter -
mos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Re gi men to Inter no, fica
aber to o pra zo de cin co dias úte is para in ter po si ção de
re cur so, por um dé ci mo da com po si ção da Casa, para
que seja o mes mo apre ci a do pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra cam-
pos) – So bre a mesa, pro je tos de lei que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 302, DE 2003

Dis põe so bre a fa cul da de de aces so
ao Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi-
ço (FGTS), dos tra ba lha do res even tu a is e 
au tô no mos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O § 2º do art. 15 da Lei nº 8.036, de 11 de

maio de 1990, pas sa a vi go rar com as se guin tes al te-
ra ções:

“Art. 5º ..................................................
XII-A. es ta be le cer a for ma e as con di-

ções para aces so dos tra ba lha do res even tu-
a is e au tô no mos ao re gi me do FGTS. (NR)”

“Art. 15. .................................................
§ 2º Con si de ra-se tra ba lha dor toda

pes soa fí si ca que pres tar ser vi ços a em pre-
ga dor, a lo ca dor ou to ma dor de
mão-de-obra, ex clu í dos os ser vi do res pú bli-
cos ci vis e mi li ta res su je i tos a re gi me ju rí di-
co pró prio. (NR)

§ 3º-A. Os tra ba lha do res even tu a is e au -
tô no mos se rão in clu í dos no re gi me do FGTS
de que tra ta esta lei, na for ma e nas con di-
ções es ta be le ci das em re so lu ção a ser ba i xa-
da pelo Con se lho Cu ra dor do FGTS. (NR)”

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O art. 7º, in ci so III, da Cons ti tu i ção Fe de ral, dis -
põe:

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:

..............................................................
III – Fun do de Ga ran tia do Tem po de

Ser vi ço.

Obser va-se da le i tu ra sim ples do tex to cons ti-
tu ci o nal que o Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser -
vi ço é um di re i to do tra ba lha dor no sen ti do am plo do 
con ce i to e não ape nas do em pre ga do, as sim de fi ni-
do nos ter mos do art. 3º da CLT.

A ex clu são do tra ba lha dor even tu al ou au tô no-
mo, per pe tra da pelo § 2º, art. 15, da Lei nº 8.036, de
11 de maio de 1990, que dis põe so bre o Fun do de
Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço e dá ou tras pro vi dên ci-
as, não se har mo ni za com a ho di er na ori en ta ção
ema na da da Car ta Mag na. O Cons ti tu in te ori gi ná rio já
se an te ci pa va a este pro ble ma, fa zen do por mão pró -
pria as dis tin ções ne ces sá ri as, como no caso dos tra -
ba lha do res do més ti cos, con si de ra das as pe cu li a ri da-
des da que le ser vi ço.

To da via, no in ci so XXXIV, do art. 7º da CF fi cou
con sig na do que o tra ba lha dor com vín cu lo em pre ga tí-
cio tem igual da de de di re i tos com o tra ba lha dor avul so.

Embo ra se pos sa con si de rar que a ex pres são
avul so apli ca-se aos tra ba lha do res por tuá ri os, po de-
mos fi xar en ten di men to mais elás ti co, para in clu ir,
tam bém, por ana lo gia, os tra ba lha do res even tu a is e
au tô no mos, e as sim, por ex ten são, aos mo to ris tas
par ti cu la res, pro fis si o na is que exer cem sua ati vi da de
com a ma i or dig ni da de.

Nos sa pri me i ra in ten ção era per mi tir o aces so
do mo to ris ta par ti cu lar ao re gi me do FGTS, mas exa -
mi nan do a ma té ria com ma i or eqüi da de, ve ri fi ca mos
que não se ria jus to ga ran tir este di re i to so men te a es -
ses pro fis si o na is, até por ina de qua ção le gis la ti va, ra -
zão pela qual, pos si bi li ta mos, com esta pro po si ção, o
aces so de todo e qual quer tra ba lha dor ao FGTS,
como pre co ni za a Cons ti tu i ção Fe de ral.

Assim, não ape nas os mo to ris tas par ti cu la res,
mas os de ma is tra ba lha do res even tu a is e au tô no mos
pas sam a ter di re i to ao FGTS na for ma e nas con di-
ções a se rem es ta be le ci das pelo Con se lho Cu ra dor
do FGTS, mo ti vo pelo qual pe di mos o apo io de nos -
sos pa res para apro va ção do pre sen te pro je to de lei.

Sala das Ses sões, 30 de ju lho de 2003. – Luiz
Otá vio.

Julho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra 31 20707    467ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990

Dis põe so bre o Fun do de Ga ran tia
do Tem po de Ser vi ço, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

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 Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi-
ço (FGTS), ins ti tu í do pela Lei nº 5.107, de 13 de se -
tem bro de 1966, pas sa a re ger-se por esta lei.
....................................................................................

Art. 15. Para os fins pre vis tos nes ta lei, to dos os
em pre ga do res fi cam obri ga dos a de po si tar, até o dia
7 (sete) de cada mês, em con ta ban cá ria vin cu la da, a
im por tân cia cor res pon den te a 8 (oito) por cen to da re -
mu ne ra ção paga ou de vi da, no mês an te ri or, a cada
tra ba lha dor, in clu í das na re mu ne ra ção as par ce las de 
que tra tam os arts. 457 e 458 da CLT e a gra ti fi ca ção
de Na tal a que se re fe re à Lei nº 4.090, de 13 de ju lho
de 1962, com as mo di fi ca ções da Lei nº 4.749, de 12
de agos to de 1965.

§ 2º Con si de ra-se tra ba lha dor toda
pes soa fí si ca que pres tar ser vi ços a em pre-
ga dor, a lo ca dor ou to ma dor de
mão-de-obra, ex clu í dos os even tu a is, os au -
tô no mos e os ser vi do res pú bli cos ci vis e mi -
li ta res su je i tos a re gi me ju rí di co pró prio.

§ 3º Os tra ba lha do res do més ti cos po-
de rão ter aces so ao re gi me do FGTS, na
for ma que vier a ser pre vis ta em lei.

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

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 303, DE 2003

Cria pro ce di men to sim pli fi ca do para 
que os ocu pan tes de imó ve is re to ma dos
por ins ti tu i ções ofi ci a is de cré di to pos-
sam com prar o imó vel sem ne ces si da de
de novo le i lão.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Os imó ve is re si den ci a is que te nham sido
ob je to de fi nan ci a men to e, pos te ri or men te, te nham
sido re to ma dos por ins ti tu i ção ofi ci al de cré di to, por
ad ju di ca ção ou ar re ma ta ção, po de rão ser ven di dos,
em ca rá ter ex cep ci o nal, sem re cur so a pro ces so li ci-
ta tó rio, aos ocu pan tes des ses imó ve is, pelo pre ço de

ava li a ção de mer ca do, fi can do a ins ti tu i ção ven de do-
ra, ape nas para este tipo de ope ra ção, de so bri ga da
de cum prir as de ter mi na ções con ti das nos arts. 1º e
2º da Lei nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993.

§ 1º A con di ção ex cep ci o nal pre vis ta no ca put
só terá va li da de para imó ve is cujo va lor de mer ca do
seja li mi ta do a trin ta mil re a is.

§ 2º Para va ler-se do pre vis to no ca put, o ocu -
pan te de ve rá for ma li zar o seu in te res se na com pra
do imó vel à ins ti tu i ção pro pri e tá ria, no pra zo má xi-
mo de quin ze dias, con ta dos da data da re to ma da
do imó vel.

§ 3º O pre ço e as con di ções de ven da do imó vel
se rão for mal men te le va dos ao co nhe ci men to do ocu -
pan te do imó vel, pelo agen te fi nan ce i ro, me di an te
cor res pon dên cia a ser en vi a da em, no má xi mo, quin -
ze dias após re ce ber a co mu ni ca ção do in te res se for -
mal do ocu pan te pela com pra do imó vel.

§ 4º O ocu pan te de ve rá con cre ti zar to das as
ações e aten der a to dos os re qui si tos ne ces sá ri os à
con cre ti za ção da ali e na ção do imó vel re to ma do, no
pra zo má xi mo de trin ta dias após o re ce bi men to da
co mu ni ca ção re fe ri da no § 3º des te ar ti go, sob pena
de per da do di re i to à com pra nas con di ções ex cep ci o-
na is de fi ni das no ca put.

§ 5º A ven da de que tra ta o ca put so men te será
for ma li za da se o ocu pan te com pro var o pa ga men to de
to dos os en car gos de sua res pon sa bi li da de du ran te o
pe río do de ocu pa ção an te ri or à com pra ou, no caso de
a ocu pa ção não ter sido re sul tan te de con tra to for mal
com a ins ti tu i ção pro pri e tá ria, o pa ga men to de uma taxa 
de ocu pa ção à ra zão de qua tro dé ci mos por cen to ao
mês so bre o va lor de ava li a ção, re la ti vo ao pe río do de
ocu pa ção do imó vel até a data da ven da.

§ 6º Nos ca sos em que a ven da for fe i ta me di an-
te a con ces são si mul tâ nea de fi nan ci a men to, o ocu-
pan te de ve rá sa tis fa zer os re qui si tos re la ti vos a ren da
e a si tu a ção ca das tral, nos mes mos pa drões uti li za-
das pelo agen te fi nan ce i ro para a con ces são de em -
prés ti mos da es pé cie.

Art. 2º Para os ocu pan tes de imó ve is já re to ma-
dos à data da pu bli ca ção des ta lei e que não te nham
sido ali e na dos a ou trem, va lem os pra zos e pro ce di-
men tos pre vis tos no art. 1º.

Pa rá gra fo úni co. Para os fins des te ar ti go, o pri -
me i ro dia do mês sub se qüen te ao de en tra da em vi -
gor des ta lei será a data a par tir da qual será con ta do
o tem po para que o ocu pan te for ma li ze seu in te res se
pelo imó vel, nos ter mos do § 2º do art. 1º.

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

Em fun ção dos pro lon ga dos pro ble mas eco nô mi-
cos vi vi dos pelo País, é gran de o nú me ro de imó ve is re -
to ma dos em fun ção de ina dim plên cia dos mu tuá ri os
para com as ins ti tu i ções fi nan ce i ras. Por sua im por tân cia
re la ti va nes se mer ca do, as ins ti tu i ções ofi ci a is de cré di to
são pro pri e tá ri as da ma i or par te des ses imó ve is.

De ou tra par te, de vi do à ca rên cia de imó ve is ur ba-
nos, es ses imó ve is, em sua ma i o ria, es tão sen do ocu pa-
dos for mal ou in for mal men te por fa mí li as que não têm
ou tra op ção de mo ra dia. E vá ri os des ses ocu pan tes têm
in te res se em ad qui rir es sas ha bi ta ções.

Entre tan to, em fun ção das res tri ções im pos tas
pela Lei de Li ci ta ções – Lei nº 8.666, de 21 de ju nho
de 1993 –, as ins ti tu i ções ofi ci a is de cré di to de vem,
obri ga to ri a men te, de vem ali e nar es ses imó ve is por
meio de le i lões.

Este pro je to de lei cria um pro ce di men to sim pli fi ca-
do e rá pi do de ven da de imó ve is, pre ser va dos os in te res-
ses pa tri mo ni a is das ins ti tu i ções en vol vi das, me di an te o
qual seus ocu pan tes pos sam ad qui ri-los, a pre ços de
mer ca do, se gun do ava li a ção da pró pria ins ti tu i ção, sem
a ne ces si da de de re a li za ção de le i lão de ven da.

Para que as ins ti tu i ções ofi ci a is de cré di to, prin ci-
pal men te a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, pos sam re a li zar
esse pro ce di men to sim pli fi ca do, o pro je to as de so bri ga
do cum pri men to do dis pos to na Lei nº 8.666, de 1993,
ex cep ci o nal men te para os ca sos de re ven da a ocu pan-
tes des ses imó ve is, li mi ta das es sas ne go ci a ções às uni -
da des com va lor de ava li a ção de até trin ta mil re a is.

Para não se per mi tir que o pro ce di men to sim pli-
fi ca do ve nha a se to mar um in cen ti vo para que os mu -
tuá ri os atu a is e fu tu ros de i xem de hon rar seus com -
pro mis sos e, apro ve i tan do-se da mo ro si da de dos pro -
ces sos de exe cu ção, re ven dam in for mal men te o imó -
vel para no vos ocu pan tes, es ta be le ceu-se a ne ces si-
da de de pa ga men to de uma taxa de ocu pa ção pelo
pe río do em que o ocu pan te hou ver ha bi ta do o imó vel
de ma ne i ra in for mal. A taxa pre vis ta é de qua tro dé ci-
mos por cen to do va lor de ava li a ção do imó vel por
mês de ocu pa ção.

A pro pos ta terá como efe i to po si ti vo per mi tir às
ins ti tu i ções ofi ci a is de cré di to a ado ção de me ca nis-
mo mais ágil de des mo bi li za ção pa tri mo ni al e de con -
co mi tan te me lho ria na qua li da de de seus ati vos, ao
mes mo tem po em que be ne fi ci a rá fa mí li as já ins ta la-
das nos imó ve is, que de i xa rão de es tar sob cons tan te
ris co de te rem que se des li gar abrup ta men te das co -
mu ni da des em que con vi vem e em que cri a ram la ços.

Sala das Ses sões, 30 de ju lho de 2003. – Luiz
Otá vio

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Re gu la men ta o art. 37, in ci so XXI, da 
Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tui nor mas
para li ci ta ções e con tra tos da Admi nis-
tra ção Pú bli ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

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:

CA PÍ TU LO I
Das Dis po si ções Ge ra is

Seção I
Dos Prin cí pi os

Art. 1º Esta lei es ta be le ce nor mas ge ra is so -
bre li ci ta ções e con tra tos ad mi nis tra ti vos per ti nen-
tes a obras, ser vi ços, in clu si ve de pu bli ci da de, com -
pras, ali e na ções e lo ca ções no âm bi to dos Po de res
da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Mu ni cí pi os.

Pa rá gra fo úni co. Su bor di nam-se ao re gi me des -
ta lei, além dos ór gãos da ad mi nis tra ção di re ta, os
fun dos es pe ci a is, as au tar qui as, as fun da ções pú bli-
cas, as em pre sas pú bli cas, as so ci e da des de eco no-
mia mis ta e de ma is en ti da des con tro la das di re ta ou
in di re ta men te pela União, Esta dos, Dis tri to Fe de ral e
Mu ni cí pi os.

Art. 2º As obras, ser vi ços, in clu si ve de pu bli ci da-
de, com pras, ali e na ções, con ces sões, per mis sões e
lo ca ções da Admi nis tra ção Pú bli ca, quan do con tra ta-
das com ter ce i ros, se rão ne ces sa ri a men te pre ce di-
das de li ci ta ção, res sal va das as hi pó te ses pre vis tas
nes ta lei.

Pa rá gra fo úni co. Para os fins des ta lei, con si de-
ra-se con tra to todo e qual quer ajus te en tre ór gãos ou
en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca e par ti cu la res,
em que haja um acor do de von ta des para a for ma ção
de vín cu lo e a es ti pu la ção de obri ga ções re cí pro cas,
seja qual for a de no mi na ção uti li za da.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – As pro po si ções vão à pu bli ca ção e te rão tra mi-
ta ção ini ci a da a par tir do dia 1º de agos to pró xi mo.

So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes
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OF. Nº 893/03

Bra sí lia, 23 de ju lho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do Vos sa Exce lên cia, ve nho in di-

car pelo Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro, o De pu ta do
Zé Lima, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Le o nar do Vi le-
la, como su plen te, para in te grar a Co mis são Par la-
men tar Mis ta de Inqué ri to, cri a da atra vés do re que ri-
men to nº 2 de 2003-CN “com a fi na li da de de in ves ti-
gar as si tu a ções de vi o lên cia e re des de ex plo ra ção
se xu al de cri an ças e ado les cen tes no Bra sil”.

Cor di al men te, – De pu ta do Pe dro Henry, Lí der.

OF./A/PSB/567/03

Bra sí lia, 24 de ju lho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia os

De pu ta dos Cabo Jú lio como ti tu lar e Pas tor Fran cis co
Olím pio como su plen te da Co mis são Espe ci al Mis ta
des ti na da a “a fis ca li zar, em todo ter ri tó rio na ci o nal, a
pos se, o por te a co mer ci a li za ção de ar mas e mu ni-
ções”, em subs ti tu i ção aos já in di ca dos.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Edu ar do Cam-
pos, Lí der do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Se rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 624, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 256, I, do Re gi-

men to Inter no do Se na do Fe de ral, a re ti ra da de tra mi-
ta ção, em ca rá ter de fi ni ti vo, do Pro je to de Lei nº 277,
de 1999, de mi nha au to ria, que “al te ra a re da ção do
ar ti go 7º da Lei nº 9.709, de 18 de no vem bro de
1998”.

Sala das Ses sões, 30 de ju lho de 2003. – Mo za-
ril do Ca val can ti.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O re que ri men to lido será pu bli ca do e in se ri do
em Ordem do Dia opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Con ce do a pa la vra, pela or dem, à no bre Se na-
dor Ide li Sal vat ti e, pos te ri or men te, ao Se na dor Hé lio
Cos ta.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Sr.
Pre si den te, fi ze mos um acor do e com bi na mos a or -

dem de ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel: o
Se na dor Hé lio Cos ta, a Se na do ra Fá ti ma Cle i de e eu, 
em ter ce i ro lu gar, se for pos sí vel.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O di re i to con su e tu di ná rio de ple ná rio pri o ri za
aque les que che ga ram pri me i ro. No en tan to, sen do
esse o acor do en tre os Srs. Se na do res, nes sa or dem
a Mesa os ins cre ve rá para, na hora ade qua da, usa -
rem da pa la vra para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Se não
fos se isso, Sr. Pre si den te, te ría mos que obe de cer ao
cri té rio de la di es first – as da mas pri me i ro.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra  Cam-
pos) – V. Exª tem ra zão.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra  Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra, para uma co mu ni ca ção
ina diá vel, ao Se na dor Hé lio Cos ta, do PMDB de Mi -
nas Ge ra is, pelo pra zo de cin co mi nu tos.

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, sou, com mu i ta
hon ra, Ci da dão Ho no rá rio de uma das mais bo ni tas,
pres ti gi o sas e pro gres sis tas ci da des de Mi nas Ge ra is,
que é Uber lân dia. E, com mu i to or gu lho, tra go sem pre
a esta Casa as re a li za ções da mi nha ci da de ado ti va.

Na se ma na pas sa da, o Pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va lan çou o Pro gra ma Pri me i ro Empre go,
uma pre o cu pa ção do le gis la dor há mu i tos anos. Um
dos pri me i ros pro je tos que che ga ram ao Se na do foi o
do ilus tre Se na dor Osmar Dias, do Pa ra ná, Pre si den-
te da Co mis são de Edu ca ção do Se na do Fe de ral. Vá -
ri os Se na do res e inú me ros De pu ta dos apre sen ta ram
pro je tos se me lhan tes, que cri a vam in cen ti vos fis ca is
para as em pre sas que se an te ci pas sem e par ti ci pas-
sem do pro gra ma do pri me i ro em pre go.

Na ver da de, o que exis te no Bra sil é uma gran de
in jus ti ça com o jo vem e – va mos fa lar tam bém – com
os mais ve lhos. Mas, com re la ção aos jo vens, exi gem
de les ex pe riên cia e não lhes dão a opor tu ni da de de
ter essa ex pe riên cia. “Mas como vou ter ex pe riên cia,
se não te nho a opor tu ni da de do pri me i ro em pre go?”

Então, a lei pro cu ra sem pre fa ci li tar o tra ba lho
dos em pre sá ri os que es tão par ti ci pan do des se es for-
ço, que é um es for ço do Pre si den te da Re pú bli ca, do
Con gres so Na ci o nal, do Se na do Fe de ral, da Câ ma ra
dos De pu ta dos, de to das as li de ran ças, de dar a pri -
me i ra opor tu ni da de de tra ba lho aos jo vens, que es tão
aos mi lha res, to dos os anos, en tran do no mer ca do de
tra ba lho.

Por que faço essa ob ser va ção e me lem bro de
Uber lân dia, Sr. Pre si den te? É por que Uber lân dia,
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mais uma vez, está dan do o exem plo de como Mi nas
Gra is e o Bra sil de vem atu ar para aju dar o Go ver no, o
Pre si den te, aque les que se in te res sam pe los jo vens a 
re sol ver essa ques tão do pri me i ro em pre go. Em
Uber lân dia, um gran de gru po em pre sa ri al, o Gru po
Algar, que vai con tra tar nos pró xi mos me ses cer ca de
1.400 no vos em pre ga dos na ex pan são dos seus ne -
gó ci os, de ci diu que 500 des ses em pre gos no vos se -
rão des ti na dos ao Pro gra ma Pri me i ro Empre go. Será
cri a da a opor tu ni da de do pri me i ro em pre go para 500
jo vens, in de pen den te de a em pre sa re ce ber ou não
os be ne fí ci os fis ca is, to das aque las fa ci li da des co lo-
ca das à dis po si ção das em pre sas e dos em pre sá ri os
por in ter mé dio da lei e da de ci são do Pre si den te Luiz
Iná cio Lula da Sil va, apla u di da pelo Con gres so, es pe-
ci al men te pelo Se na do da Re pú bli ca.

Te nho de abrir o meu co ra ção, de agra de cer a es -
ses ho mens ex tra or di ná ri os, li de ra dos pelo gran de em -
pre sá rio que é che fe da fa mí lia que fun dou o Gru po
Algar, e a to dos aque les que tra ba lham no Gru po Algar
pela sua ex tra or di ná ria vi são de par ti ci par des se tra ba-
lho, abrin do ca mi nho para o pri me i ro em pre go.

Uber lân dia sem pre deu o exem plo. Cito dois
gru pos ex tra or di ná ri os que se pre o cu pam com os jo -
vens: o pri me i ro de les é o gru po do De pu ta do Esta du-
al João Bit tar, que tem hoje a Fun da ção Lar de Ampa -
ro, que aten de as cri an ças ca ren tes da ci da de e da re -
gião, um tra ba lho bo ni to com nove uni da des em Uber-
lân dia e que, se Deus qui ser, vai se ex pan dir por todo
o Esta do de Mi nas Ge ra is e pelo Bra sil; e tam bém a
Ica so, que é o Insti tu to Cris tão de Assis tên cia So ci al
às Cri an ças, que pre pa ra a mão-de-obra com a cri an-
ça, com o jo vem, para que este pos sa che gar ao mer -
ca do de tra ba lho sa ben do fa zer al gu ma co i sa. Esse
gru po é di ri gi do pela ex tra or di ná ria Ela i ne Cle men te.

Então, faço, nes te mo men to, Srªs e Srs. Se na-
do res, esta sa u da ção mu i to es pe ci al a mi nha ci da de
de Uber lân dia, de onde sou, con for me dis se, Ci da dão
Ho no rá rio, com mu i ta hon ra. Lá, o Gru po Algar está
dan do o exem plo do que o Bra sil deve fa zer para a
ins ti tu i ção do pri me i ro em pre go, tão es pe ra do, tão ne -
ces sá rio para o jo vem, pois é sua pri me i ra opor tu ni-
da de.

As em pre sas que abrem as suas por tas, por for -
ça de lei, ago ra têm to dos os be ne fí ci os, e o Gru po
Algar, in de pen den te de re ce ber ou não os be ne fí ci os,
por que a lei ain da não está de fi ni ti va men te sen do
apli ca da, está se an te ci pan do e, a par tir da pró xi ma
se ma na, dará opor tu ni da de para 500 jo vens ob te rem
seu pri me i ro em pre go.

Pa ra béns ao Gru po Algar e a to dos os seus di -
re to res e, so bre tu do, ao povo de Uber lân dia, que,
mais uma vez, sabe mos trar o ca mi nho para Mi nas
e para o Bra sil!

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

pos) – Antes de con ce der a pa la vra ao Pri me i ro
Vice-Pre si den te des ta Casa, Se na dor Pa u lo Paim, a
Pre si dên cia apro ve i ta para cum pri men tar os te les-
pec ta do res da TV Se na do, os ou vin tes da Rá dio Se -
na do, e agra de cer as pes so as que as sis tem a esta
ses são das ga le ri as, da tri bu na de hon ra e os pro fis-
si o na is da im pren sa que co brem este tra ba lho da
tri bu na da im pren sa.

Com a pa la vra o Pri me i ro Vice-Pre si den te des ta
Casa, Se na dor Pa u lo Paim, do Par ti do dos Tra ba lha-
do res do Rio Gran de do Sul. 

S. Exª dis põe de até vin te mi nu tos.
O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Pro nun cia

o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Exmº
Sr. Pre si den te, Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos,
Srªs e Srs. Se na do res, hoje, pela ma nhã, par ti ci pei no 
Mi nis té rio da Ação So ci al, a con vi te da ex-Se na do ra,
ex-Go ver na do ra do Rio de Ja ne i ro e Mi nis tra Be ne di-
ta da Sil va, de uma so le ni da de onde foi lan ça do, efe ti-
va men te, um gru po de tra ba lho para apli car a Po lí ti ca
Na ci o nal do Ido so.

Em pri me i ro lu gar, ma ni fes to a mi nha ale gria por 
ter par ti ci pado da que le even to. A Mi nis tra Be ne di ta
da Sil va, eu di ria, foi mi nha mes tra na Assem bléia
Na ci o nal Cons ti tu in te e tam bém du ran te um lon go
pe río do em que fui De pu ta do Fe de ral. Com ela
apren di mu i to. Hoje, mais uma vez, per ce bo que a
Mi nis tra está de sen vol ven do um tra ba lho im por tan-
tís si mo em aten di men to prin ci pal men te àque la
gran de par te da po pu la ção que fica mar gi na li za da
em nos so País – ne gros, ín di os, cri an ças, de fi ci en tes
e, no caso de hoje, os ido sos.

A Mi nis tra Be ne di ta da Sil va fez ques tão de di -
zer que es ta va, a par tir da que le mo men to, com a par-
ti ci pa ção de to dos os Mi nis té ri os, fa zen do com que a
Po lí ti ca Na ci o nal do Ido so, tão im por tan te, fos se efe ti-
va men te apli ca da a par tir des se mo vi men to. Ao mes -
mo tem po, na sua gran de za, como sem pre, S. Exª fez
um pro nun ci a men to para um ple ná rio lo ta do di zen do
da sua ale gria em sa ber que na Câ ma ra dos De pu ta-
dos o Esta tu to do Ido so, que con tem pla na ín te gra a
Po lí ti ca Na ci o nal do Ido so, po de ria ser vo ta do ago ra
na pri me i ra se ma na de agos to.

Em re su mo, Sr. Pre si den te, faço esse pe que no
co men tá rio elo gi an do a Mi nis tra Be ne di ta da Sil va,
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que, pro va vel men te, de ve rá acom pa nhar o Pre si den-
te Lula na vi a gem ao con ti nen te afri ca no.

Pa ra béns, Mi nis tra. Con ti nue com esse tra ba lho,
que é um or gu lho para to dos nós – não só para as mu -
lhe res, não só para a co mu ni da de ne gra, mas para
toda a po pu la ção des te País.

Sr. Pre si den te, que ro fa lar, nes te se gun do mo -
men to, so bre a agri cul tu ra. Co me ço di zen do, Se na do-
ras e Se na do res, que, en quan to a agri cul tu ra de gran -
de es ca la é fes te ja da, com sa fras re cor des de mi-
lhões de to ne la das de grãos, que tan to aju dam nos sa
ba lan ça co mer ci al, na ou tra pon ta do se tor agro pe-
cuá rio, a agri cul tu ra fa mi li ar se gue si len ci o sa, pro du-
zin do os ali men tos que vão à mesa dos bra si le i ros.

O pa pel que de sem pe nha é es tra té gi co para a
eco no mia bra si le i ra. Ela é res pon sá vel por 32% da
pro du ção agrí co la na ci o nal, por 70% dos pro du tos
que com põem a ces ta bá si ca e por 25% das ter ras
cul ti va das nes te País. Na Re gião Sul, a ati vi da de pro -
duz mais da me ta de dos ali men tos ali con su mi dos.
Qu e ro lem brar que es tou fa lan do da agri cul tu ra fa mi li-
ar. Toda essa pro du ção é ga ran ti da por mais de 14 mi -
lhões de pes so as, que essa agri cul tu ra de mi ni fún dio
agre ga, em pre ga. Os tra ba lha do res ti ram da ter ra a
sub sis tên cia de suas fa mí li as e co mer ci a li zam so-
men te o ex ce den te pro du zi do.

Do pon to de vis ta eco nô mi co e so ci al, es sas
pe que nas gle bas tra zem mais van ta gens que as
gran des pro pri e da des. Ne las a pro du ti vi da de, ge ra-
ção de em pre go e de ren da nos Mu ni cí pi os em que
es tão lo ca li za das são pro por ci o nal men te ma i o res
do que nas gran des em pre sas ru ra is. A agri cul tu ra
fa mi li ar man tém mais fa mí li as tra ba lhan do no cam -
po com uma quan ti da de me nor de re cur sos e de cré -
di to ru ral que o mon tan te ne ces sá rio para in ves tir nas
gran des pro pri e da des.

Ape sar des se enor me po ten ci al, esse se tor ain da
pa de ce de um aban do no his tó ri co que mu i to con tri bui
para agra var as di fi cul da des vi vi das pelo Bra sil no cam -
po so ci al, in fe liz men te, con tri bu in do para o de sem pre-
go, pois, se in ves tís se mos mais na agri cul tu ra fa mi li ar,
es ta ría mos ge ran do mais em pre gos, já que a gran de la -
vou ra, a gran de fa zen da – isso to dos sa be mos –, de vi do
às no vas tec no lo gi as, está au to ma ti za da.

Sem dú vi da, só o aban do no de uma ati vi da de
tão mul ti pli ca do ra de em pre gos, pro du to ra de ren da e 
pro pi ci a do ra da fi xa ção do ho mem ao cam po, evi tan-
do o per ni ci o so êxo do ru ral, jus ti fi ca o atu al mo men to
de ten são que vive a zona ru ral do nos so País.

Por isso, a des pe i to do Pla no Sa fra 2003/2004,
de apo io à agri cul tu ra fa mi li ar, lan ça do há pou co mais

de um mês pelo Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va,
so bre o qual fa la re mos mais adi an te, mu i to nos pre o-
cu pam as no tí ci as di vul ga das hoje, dan do con ta de
que, in fe liz men te, o Go ver no es ta ria sem re cur sos
para as sen tar as 60 mil fa mí li as, como foi pro me ti do
para este ano. Se, como di vul gam os jor na is, o Go ver-
no só tem di nhe i ro para as sen tar 10 mil fa mí li as este
ano, nú me ro que se re ve la mu i to pou co di an te das re i-
vin di ca ções do pró prio Mo vi men to dos Tra ba lha do res
Ru ra is Sem Ter ra (MST) – que so nha, pen sa e tra ba-
lha para que se jam as sen ta das 120 mil fa mí li as –, há
que se bus car al ter na ti vas.

A bus ca de sa í das que vi a bi li zem o cum pri men-
to da meta de as sen ta men to de 60 mil fa mí li as se jus -
ti fi ca pelo pró prio cli ma de ten são so ci al vi vi do hoje no 
cam po, em que a exa cer ba ção dos âni mos de i xa mu i-
to cla ra a ur gên cia de avan çar mos na re for ma agrá -
ria, com a par ti ci pa ção efe ti va do Go ver no.

Eu, como ho mem do Go ver no, e a Se na do ra Iris
de Ara ú jo fi ze mos um bom de ba te, há pou co tem po,
em um al tís si mo ní vel – e cum pri men to mais uma vez
V. Exª, Se na do ra. Na que le mo men to, di zía mos que
que re mos a re for ma agrá ria com paz, com tran qüi li-
da de, com ne go ci a ção, com diá lo go e com en ten di-
men to. E re a fir mo que essa é a po si ção tam bém do
Mi nis tro Mi guel Ros set to.

Uma das sa í das pode ser a li be ra ção dos re cur-
sos con tin gen ci a dos do Orça men to. Dos R$420 mi -
lhões des ti na dos à re for ma agrá ria no Orça men to do
Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio, nada me nos
que R$300 mi lhões fo ram re pre sa dos, ou seja, res ta-
ram para in ves ti men to ape nas R$120 mi lhões. A li be-
ra ção des ses re cur sos vai pos si bi li tar o cum pri men to
da meta anun ci a da pelo Go ver no, de as sen tar 60.000 
fa mí li as este ano. Se essa me di da não se mos trar su -
fi ci en te, de fen do até mes mo a uti li za ção de re cur sos
dis po ni bi li za dos ao Te sou ro pelo FMI – Fun do Mo ne-
tá rio Inter na ci o nal.

Como se sabe, para este mês de agos to, está
pre vis ta a li be ra ção de mais US$4 bi lhões dos US$30
bi lhões de em prés ti mo que o FMI con ce deu ao Bra sil
no ano pas sa do. Esses re cur sos es tão sen do uti li za-
dos pelo Go ver no para au men tar as re ser vas in ter na-
ci o na is, mas, di an te do qua dro fa vo rá vel da ba lan ça
co mer ci al, Sr. Pre si den te Edu ar do Si que i ra Cam pos,
en ten de mos que, par te de les, pos sa ser usa da na re -
for ma agrá ria.

Os com pro mis sos do Go ver no Lula com a agri -
cul tu ra fa mi li ar são in con tes tes. Com o Pla no Sa fra,
es tão sen do li be ra dos R$5,4 bi lhões, vo lu me de cré -
di to ja ma is des ti na do ao fi nan ci a men to da agri cul tu ra
fa mi li ar. Isso ele va rá de 970 mil para 1,4 mi lhão os
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con tra tos do Pro gra ma Na ci o nal de For ta le ci men to
da Agri cul tu ra Fa mi li ar – Pro naf.

Além de vi a bi li zar os re cur sos, o Go ver no se
pre o cu pou tam bém em cri ar as con di ções para que o
di nhe i ro che gue efe ti va men te ao pro du tor.

O Pla no pre vê me ca nis mos de ga ran tia de ren -
da e apo io à co mer ci a li za ção, pela Com pa nhia Na ci o-
nal de Abas te ci men to (Co nab) e o lan ça men to do
Car tão Pro naf, uma ini ci a ti va iné di ta que vai des bu ro-
cra ti zar o aces so do agri cul tor fa mi li ar ao cré di to.

A par tir do pró xi mo dia 15 de agos to es ta rão
sen do ne go ci a das dí vi das an ti gas dos agri cul to res fa -
mi li a res e as sen ta dos da re for ma agrá ria, num to tal
de R$2,45 bi lhões, be ne fi ci an do os ina dim plen tes
que con tra ta ram fi nan ci a men tos até 2001.

Os pro du to res de alho es tão ten do suas dí vi das
de cus te io pror ro ga das por até 60 dias. O ob je ti vo da
me di da é evi tar a que da de pre ços no mer ca do in ter-
no e ga ran tir a li qui dez aos pro du to res, que têm en -
fren ta do a con cor rên cia pre da tó ria do alho im por ta do.

Uma li nha de cré di to es pe ci al, o Pro naf Ali men-
tos, vai es ti mu lar, Sr Pre si den te, a pro du ção de ar roz,
fe i jão, man di o ca, mi lho e tri go – ali men tos bá si cos da
mesa dos bra si le i ros. Os agri cul to res es tão re ce ben-
do 50% a mais de cré di to em re la ção à sa fra do ano
an te ri or para a pro du ção des sas cul tu ras bá si cas. Fo -
ram ele va das em 20%, em mé dia, os va lo res má xi-
mos dos fi nan ci a men tos de cus te io e in ves ti men to de
to das as li nhas de fi nan ci a men to.

A li be ra ção dos re cur sos, ocor ri da mais cedo
este ano, está res pe i tan do o ca len dá rio agrí co la das
di ver sas re giões. Esse ca len dá rio co me ça pe las re-
giões Sul e Cen tro-Oes te, onde as agên ci as do Ban -
co do Bra sil já es tão ca pa ci ta das a ope rar as li nhas de 
cré di to. Lá no meu Rio Gran de do Sul, um dos pri me i-
ros Esta dos a co me çar o plan tio, as 317 mil fa mí li as
de agri cul to res que se de di cam à pro du ção de uva,
alho, fumo, ar roz, fe i jão, le i te e hor ti fru ti gran je i ros, já
es tão aces san do o cré di to do Pro gra ma. São cer ca
de R$905 mi lhões em in ves ti men tos e cus te io.

Todo esse al can ce dado ao Pla no Sa fra com pro-
va a sen si bi li da de e a se ri e da de do tra ba lho que vem
sen do de sen vol vi do – ape sar das crí ti cas to tal men te
in fun da das – pelo meu ex-com pa nhe i ro de Sin di ca to,
ex-vice-Go ver na dor do Rio Gran de do Sul, o Mi nis tro
Mi guel Ros set to, à fren te do Mi nis té rio do De sen vol vi-
men to Agrá rio, pra ti ca men te sem re cur sos de vi do a
fa to res a que me re fe ri na aber tu ra.

Sr. Pre si den te, isso de mons tra o quan to S. Exª
acre di ta na agri cul tu ra fa mi li ar, na sua ca pa ci da de de
pro mo ção do bem-es tar dos tra ba lha do res cam pe si-

nos, da mul ti pli ca ção de em pre gos e a con tri bu i ção
para o de sen vol vi men to eco nô mi co do País.

Esse tra ba lho tem fe i to de S. Exª ví ti ma de in -
com pre en sões in fun da das. Mas es ta mos a seu lado
e, ama nhã, como Pre si den te do Se na do em exer cí-
cio, fa rei uma vi si ta de so li da ri e da de ao Mi nis tro Mi -
guel Ros set to. Acre di to no Mi nis tro Mi guel Ros set to.
S. Exª é um ho mem de bem, um ho mem de paz. Estão 
equi vo ca dos aque les que acham que Mi guel Ros set-
to está in cen ti van do a ocu pa ção de ter ras pro du ti vas
ou qual quer tipo de ocu pa ção. No pa pel de Mi nis tro,
S. Exª não está in cen ti van do nada dis so.

Como dis se ou tro dia, Se na do ra Fá ti ma Cle i de,
Mi guel Ros set to é um con ci li a dor, um ho mem que
quer o en ten di men to.

Con ce do um apar te a V. Exª, Se na do ra Fá ti ma
Cle i de.

A Sr. Fá ti ma Cle i de (Blo co/PT – RO) – Se na dor
Pa u lo Paim, pa ra be ni zo-o pelo bri lhan te pro nun ci a-
men to que faz em de fe sa da agri cul tu ra fa mi li ar. Essa
ban de i ra tam bém é nos sa, é uma ban de i ra da Ama -
zô nia hoje. O meu tes te mu nho em re la ção à fi gu ra do
Mi nis tro Mi guel Ros set to é de uma pes soa se re na e
com pro mis sa da com o de sen vol vi men to sus ten tá vel
do País e com o de sen vol vi men to da agri cul tu ra fa mi-
li ar. S. Exª já vi si tou Ron dô nia por duas ve zes e es ta-
be le ceu con ta to com to dos os se to res da so ci e da de.
S. Exª é um de fen sor des sa ban de i ra tam bém à fren te
do Mi nis té rio. Se o Mi nis té rio ain da não deu gran des
res pos tas, como al gu mas pes so as co bram, isso se
dá em fun ção do des man te la men to com que foi en-
con tra do esse se tor, para o qual não ha via an te ri or-
men te gran des com pro mis sos. O Mi nis tro Mi guel
Ros set to tem sido um in can sá vel ba ta lha dor no sen ti-
do de or ga ni zar a es tru tu ra tan to do Mi nis té rio do De -
sen vol vi men to Agrá rio quan to do Insti tu to Na ci o nal
de Co lo ni za ção e Re for ma Agrá ria, o Incra, que es tão
ne ces si tan do de fato de uma nova con di ção. Esta vam
ne ces si tan do e ago ra já têm esse com pro mis so do
Mi nis té rio e tam bém do Pre si den te do Incra. Pa ra be-
ni zo-o e peço a V.Exª que, ama nhã – já que não es ta-
rei na Casa, pois vou ao meu Esta do para acom pa-
nhar o lan ça men to do Pro gra ma Fome Zero –, leve
tam bém o meu abra ço de so li da ri e da de ao Mi nis tro
Mi guel Ros set to. Obri ga da.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Se na do ra
Fá ti ma Cle i de, agra de ço o seu apar te, que vem re for çar
o eixo do meu pro nun ci a men to, de mons tran do o quan to
é im por tan te a agri cul tu ra fa mi li ar, a pró pria re for ma
agrá ria e o tra ba lho de sen vol vi do pelo Mi nis tro.
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O Sr. João Ca pi be ri be (Blo co/PSB – AP) – Per-
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Pois não, 
Se na dor, con ce do um apar te a V. Exª.

O Sr. João Ca pi be ri be (Blo co/PSB – AP) – Se -
na dor Pa u lo Paim, te nho ob ser va do um cer to pre con-
ce i to no de ba te en vol ven do a ques tão agrá ria e prin -
ci pal men te os de ser da dos de 500 anos de co lo ni a lis-
mo no nos so País. Sem-teto, sem-ter ra, de sem pre ga-
dos, ne ces sa ri a men te, têm que ter o bra ço do Esta do,
por meio de po lí ti cas pú bli cas que os au xi li em. O Pre -
si den te da Re pú bli ca Luiz Iná cio Lula da Sil va foi ele i-
to pe los sem-teto, pe los sem-ter ra e não é sur pre en-
den te que Sua Exce lên cia go ver ne para to dos. Esse é 
um prin cí pio de mo crá ti co e re pu bli ca no. Não com pre-
en do es sas acu sa ções ao Mi nis tro, por que S. Exª se
pre o cu pa e con ver sa com to dos. Ao lon go da nos sa
his tó ria, as eli tes não con ta ram com a pre sen ça de
tra ba lha do res sem ter ra. Hoje, os tra ba lha do res sem
ter ra fa zem par te das eli tes, por que ele ge ram um Pre -
si den te da Re pú bli ca e sen tem-se par te – e com in te i-
ra ra zão – da eli te po lí ti ca. Di ria que te mos que ace le-
rar esse re tor no ao cam po, com a re for ma agrá ria,
mas com de sen vol vi men to in te gral, no sen ti do de
bus car mos uma sa í da para o es go ta men to da in dús-
tria, que já não gera em pre gos; ao con trá rio, eli mi-
na-os. Há um li ge i ro cres ci men to na ofer ta de em pre-
go no se tor de ser vi ços, mas te mos que ter uma sa í da
para ocu par as pes so as, não só fa zen do a re for ma
agrá ria, ne ces sá ria e que se adia há tan tos sé cu los,
como tam bém os de so cu pa dos ur ba nos, que fo ram
atra í dos pelo pro ces so de in dus tri a li za ção, que ago ra
está em fase de es go ta men to. Te mos que con cen trar
o nos so de ba te em bus ca de um novo mo de lo para o
País, um mo de lo que pos sa ge rar ocu pa ção, ge rar
em pre go para os de ser da dos de toda sor te. Um dos
ca mi nhos é a re for ma agrá ria, o as sen ta men to in te-
gral, com po lí ti cas pú bli cas tam bém in te gra is, que
pos sam me lho rar a si tu a ção com cer ta ra pi dez, por -
que 500 anos já se pas sa ram. É ne ces sá rio que se
ace le re o pro ces so da re for ma agrá ria e do de sen vol-
vi men to ru ral. Mu i to obri ga do.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Meus
cum pri men tos a V. Exª, Se na dor. A sua ex pe riên cia,
como go ver na dor, sem pre foi nes sa li nha. Por isso é
um or gu lho re ce ber esse apar te.

Sr. Pre si den te, está ha ven do uma co bran ça mu -
i to gran de ao Go ver no Lula so bre a ques tão do de-
sem pre go. To dos re co nhe ce mos que exis te o de sem-
pre go. O qua dro que está aí é alar man te, pre o cu pan-
te. Então, qual é o nos so pa pel? É apon tar ca mi nhos
para com ba ter o de sem pre go.

Se na dor, apro ve i tan do as pa la vras de V. Exª, os
da dos que te nho são da Con tag, e não do MST. Fo -
ram ob ti dos por pes qui sas re a li za das por ins ti tu to de
cre di bi li da de in ter na ci o nal. Se a re for ma agrá ria se
re a li zas se, se ri am ge ra dos em tor no de oito mi lhões
de no vos em pre gos. Então, por que não se faz um
ver da de i ro mu ti rão po lí ti co, so ci al e eco nô mi co em
prol da re for ma agrá ria? O Pre si den te Lula po de ria
fazê-lo, mas isso tem de ser um mo vi men to da so ci e-
da de. O Pre si den te não faz mi la gre. O Pre si den te não
tem o po der de di zer: “Acon te ça, re for ma agrá ria!” É
pre ci so que os agen tes po lí ti cos da so ci e da de con tri-
bu am para que a re for ma agrá ria acon te ça.

Como foi dito, a re for ma agrá ria ocor reu na ma i-
o ria dos pa í ses; a ex ce ção é o Bra sil. Se fi zés se mos
com que ela ocor res se, es ta ría mos de fato man ten do
e ali men tan do mais oito mi lhões de pes so as.

Por tan to, de ve mos tra ba lhar, sim, como dis se
mu i to bem o Se na dor, para a vi a bi li za ção da re for ma
agrá ria em cli ma de paz, de har mo nia e de uma po lí ti-
ca agrí co la que sus ten te e ga ran ta efe ti va men te a
per ma nên cia do ho mem no cam po.

Ter mi no di zen do, Sr. Pre si den te, que esse é o
ca mi nho para que  efe ti va men te pos sa mos avan çar
na cons tru ção de uma Na ção mais rica e so ci al men te
mais jus ta.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –

Sr. Pre si den te, so li ci to a pa la vra em nome da Li de ran-
ça do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra a V. Exª, como Lí der, por
cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca ção ur gen te de in -
te res se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14, II, “a”, do Re -
gi men to Inter no.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, o Pre si den te Lula e seus mi -
nis tros, co or de na dos pelo Mi nis tro da Inte gra ção Re -
gi o nal, Ciro Go mes, e a  Mi nis tra Ma ri na Sil va, es tão
ul ti man do um gran de pro gra ma de de sen vol vi men to
sus ten tá vel para a Ama zô nia, fun da men ta do em cin -
co pon tos im por tan tes. Um des ses pon tos é a im plan-
ta ção de in fra-es tru tu ra na Ama zô nia.

Mais do que a vi são de de sen vol vi men to ho lís ti-
co, de de sen vol vi men to sus ten tá vel para a Ama zô nia,
o Pre si den te Lula tam bém, na sua po lí ti ca ex ter na,
bus ca in te grar o Bra sil com seus vi zi nhos; e, na nos sa
re la ção de vi zi nhan ça, des de o ex tre mo sul até a li nha
do Equa dor, há al guns mi lha res de qui lô me tros de
fron te i ra.
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Sr. Pre si den te, é nes sa li nha da in te gra ção, da
bus ca do en ten di men to e da co mu ni ca ção com os
nos sos vi zi nhos, que eu gos ta ria de me re fe rir a uma
es tra da que vai nos per mi tir uma in te gra ção não ape -
nas com os nos sos vi zi nhos do nor te, do pla tô das
Gu i a nas, mas tam bém da Ve ne zu e la e de todo o He -
mis fé rio Nor te, que é a BR-156. Essa es tra da, que co -
me ça em La ran jal do Jari e cor ta o Esta do do Ama pá
de sul a nor te, pas sa pela Gu i a na Fran ce sa, Su ri na-
me e Re pú bli ca da Gu i a na, che gan do até o Esta do de 
Ro ra i ma, sa in do até Ca ra cas.

Esse eixo viá rio de que es ta mos fa lan do é fun -
da men tal para a in te gra ção de mi lhões de pes so as
que vi vem no Nor des te bra si le i ro e tam bém no ex tre-
mo Nor te do nos so País. É fun da men tal essa in te gra-
ção por que ela nos apro xi ma dos nos sos vi zi nhos e
tam bém o Bra sil do Bra sil. Vai in te grar o Ama pá com
Ro ra i ma, Ma ca pá com Boa Vis ta, Boa Vis ta com Ca -
ra cas, Bo go tá, en fim, é uma es tra da de in te res se na -
ci o nal, es tra té gi ca.

Essa es tra da, tão fun da men tal, nos úl ti mos 14
anos, con tou com re cur sos para in ves ti men to ape nas
em um úni co ano, em 2001.

Ontem hou ve uma re u nião do DNIT, com as pre -
sen ças da De pu ta da Ja ne te Ca pi be ri be e do De pu ta-
do Co ro nel Alves, com o Di re tor-Ge ral do DNIT, Dr.
José Anto nio Cou ti nho, o Di re tor de Admi nis tra ção e
Fi nan ças, Dr. Antô nio Mota Fi lho, e o co or de na dor de
or ça men to, Dr. Ja nuá rio Mo li ne i ro Neto, para tra tar de
um cor te nos re cur sos des ti na dos a essa es tra da,
cujo va lor, pre vis to para o Orça men to des te ano, é de
R$31 mi lhões.

Re pi to que, ao lon go de 14 anos, em ape nas um 
ano essa es tra da re ce beu re cur sos para in ves ti men-
to. Ou seja, en quan to os de ma is Esta dos ama zô ni cos
con ta ram com re cur sos para a ex pan são da sua rede
viá ria, a BR-156, no Ama pá, fi cou sem in ves ti men to
du ran te 13 des ses 14 anos. 

Tive co nhe ci men to de uma pro pos ta que está
che gan do à Co mis são de Orça men to para re ti rar
R$17.980.000,00, re du zin do pra ti ca men te a R$13
mi lhões os re cur sos para in ves ti men to este ano na
BR-156.

Fui Go ver na dor do Ama pá nos úl ti mos oito
anos, até abril do ano pas sa do; Go ver na dor do Par ti-
do So ci a lis ta Bra si le i ro, de opo si ção ao Go ver no Fe -
de ral. Isso teve um cus to. Sa be mos que as trans fe rên-
ci as vo lun tá ri as têm um en ten di men to par ti dá rio, e fo -
mos du ra men te ex clu í dos dos in ves ti men tos em fun -
ção exa ta men te da ques tão po lí ti ca. E on tem o Di re-
tor-Ge ral do DNIT ten ta va me ex pli car que o pro ble ma
ago ra é téc ni co. Ora, se no pas sa do foi po lí ti co e ago -

ra é téc ni co, nun ca che ga re mos à in te gra ção tão de -
se ja da pelo Pre si den te Lula.

Nes te mo men to, es ta mos re ce ben do a vi si ta do
Pre si den te da Re pú bli ca da Gu i a na e en ca mi nhan do
um do cu men to ao Ita ma raty, so li ci tan do que pro mo va
e aju de os Esta dos fron te i ri ços a de sen vol ve rem a di -
plo ma cia re gi o nal e a se en ten de rem. Espe ra mos que 
as co mu ni da des re gi o na is pos sam se en ten der. E
mais: es ta mos so li ci tan do ao Ita ma raty e ao Mi nis té-
rio das Re la ções Exte ri o res que cri em um pe que no
co mi tê, de cin co pa í ses, en vol ven do o Bra sil, a Fran -
ça – em fun ção da Gu i a na Fran ce sa –, o Su ri na me, a
Re pú bli ca da Gu i a na e a Ve ne zu e la, para que o BID
fi nan cie de fi ni ti va men te a in te gra ção viá ria des ses
cin co pa í ses aci ma do Equa dor.

É inad mis sí vel e ina ce i tá vel que, de po is de lon -
gos e pe no sos anos sem re cur sos para in ves ti men to
na que la BR e re sis tin do na con di ção de Go ver na dor
de Opo si ção, vol te mos a ser pu ni dos, a ago ra pelo
nos so Go ver no – que nós ele ge mos –, com cor te de
re cur sos para a BR-156, es tra da es tra té gi ca de in te-
gra ção. Aca bo de di zer ao Mi nis tro-Che fe da Casa Ci -
vil, José Dir ceu, que não po de mos ace i tar o cor te en -
ca mi nha do a esta Casa. E con cla mo as Srªs e os Srs.
Se na do res para que com pre en dam a im por tân cia
des sa es tra da não ape nas para o Esta do do Ama pá e
Ro ra i ma, mas para o País. É uma es tra da es tra té gi ca
de in te gra ção do Bra sil com seus vi zi nhos e do Bra sil
con si go mes mo.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -

pos) – A Casa re ce be, com ale gria, a pre sen ça, nas
suas ga le ri as, de pro fes so res pro ve ni en tes do Vale
do Je qui ti nho nha, Esta do de Mi nas Ge ra is, que es -
tão vi si tan do o Con gres so Na ci o nal. É para to dos
nós, Se na do res, uma hon ra a pre sen ça dos se nho-
res pro fes so res aqui, no pe río do de con vo ca ção ex -
tra or di ná ria, quan do o Se na do re a li za uma ses são
não de li be ra ti va.

Con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra Iris de
Ara ú jo, do PMDB do Esta do de Go iás, por per mu ta
com o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

V. Exª dis põe de vin te mi nu tos para o seu pro -
nun ci a men to, Se na do ra.

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, como ava li ar
os de sa fi os, as pers pec ti vas e as di fi cul da des do nos -
so Bra sil?

Sem dú vi da, o fa tor mais sig ni fi ca ti vo nes te iní -
cio de Go ver no do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil -
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va é a in qui e ta ção pro vo ca da por uma cres cen te
pres são dos mo vi men tos so ci a is.

A ação dos tra ba lha do res sem-ter ra e sem-teto,
a for ma ção de mi lí ci as ar ma das no cam po a par tir da
de ter mi na ção dos pro du to res ru ra is de pro te ger suas
gle bas, o iní cio da mo bi li za ção das cen tra is sin di ca is
ope rá ri as em face do cres cen te de sem pre go, a gre ve
no ser vi ço pú bli co, que se mo bi li za con tra a re for ma
da Pre vi dên cia e, fi nal men te, a ame a ça de pa ra li sa-
ção dos ju í zes são in gre di en tes que li te ral men te co lo-
cam o País numa pa ne la de pres são pres tes a ex plo-
dir a qual quer mo men to.

O re sul ta do des sa rede de in qui e ta ções já tem
re fle xos da no sos e pre o cu pan tes. As in va sões do
MST pres si o nam a co ta ção do dó lar, que fe chou, on -
tem, em alta de 1,31%. O ris co país dis pa rou, com
cres ci men to de 4,41%. A ten são so ci al já en trou na
tela do ra dar dos  in ves ti do res e ana lis tas in ter na ci o-
na is. No pri me i ro se mes tre des te ano, o in ves ti men to
es tran ge i ro di re to des pen cou 63,68%. A Ge ne ral Mo -
tors, ins ta la da no Bra sil há 80 anos, teve, em 2003, o
pior  de sem pe nho da sua his tó ria e já fala em aban do-
nar o País.

Ve jam bem, Sr. Pre si den te, Se na do ra Fá ti ma
Cle i de, Srªs e Srs. Se na do res, que essa in qui e ta ção
en vol ve os agen tes mais im por tan tes e sig ni fi ca ti vos
do pro ces so pro du ti vo, com o agra van te de as ten-
sões te rem tam bém al can ça do, Se na dor Mar co Ma ci-
el, a su pe res tru tu ra ins ti tu ci o nal, o que nos co lo ca a
to dos numa po si ção de aler ta ex tre mo para que o edi -
fí cio de mo crá ti co não seja aba la do.

O que ex pli ca essa an gús tia re pen ti na é, sem
dú vi da – e isso te mos que le var em con si de ra ção –,
a pre sen ça de um ex-ope rá rio na Pre si dên cia da Re -
pú bli ca, de um lí der cujo ber ço foi jus ta men te um
des ses mo vi men tos que ago ra ba tem à sua por ta
exi gin do pro vi dên ci as que não po dem ser to ma das
da no i te para o dia, que não po dem ser apli ca das a
to que de ca i xa.

Como mu i to bem dis se o Pre si den te do PT, José 
Ge no í no, em re por ta gem do Jor nal do Bra sil, “o mo -
vi men to so ci al não pode que rer fa zer em seis me ses
o que não fez em 60 anos.” E o Bra sil, de fi ni ti va men te,
não pode fi car re fém des se tur bi lhão cu jas re i vin di ca-
ções po dem ser le gí ti mas e jus tas, mas que, de ma -
ne i ra equi vo ca da, aca ba in vi a bi li zan do o en ca de a-
men to das pro vi dên ci as na me di da em que uti li za
uma es tra té gia que fere o cur so nor mal dos acon te ci-
men tos, per cor ren do a pe ri go sa rota da ile ga li da de,
inad mis sí vel sob to dos os as pe tos.

Pode se tra du zir em ver da de i ro de sas tre para o
fu tu ro do País, Sr. Pre si den te, a con ti nu i da de des sa
rede de pres sões que atro pe la a paz so ci al e traz pro -
fun da in qui e ta ção ao cen tro do pro ces so eco nô mi co,
com con se qüên ci as dra má ti cas em se tra tan do da
im pe ri o sa ne ces si da de de re to mar o ci clo do cres ci-
men to, tão im pres cin dí vel numa Na ção cu jas ta xas
glo ba is de de sem pre go já al can çam ter ri vel men te a
casa dos 20%.

Alguns agen tes so ci a is do País, por tan to, op ta-
ram por um ca mi nho tor tu o so, na me di da em que
suas ca u sas es pe cí fi cas po dem ser agra va das e não
so lu ci o na das! E, o que é pior, ao agi rem fora do sis te-
ma le gal, ao per tur ba rem a or dem, aca bam ar ras tan-
do para um ce ná rio de in cer te zas os ou tros pi la res da
es tru tu ra bá si ca bra si le i ra que até en tão avan ça vam
sem ma i o res atro pe los e in qui e ta ções.

Ou seja, Srªs e Srs. Se na do res, po de mos es tar
di an te da ges ta ção de uma cri se so ci al, eco nô mi ca e
ins ti tu ci o nal sem pre ce den tes na his tó ria da Re pú bli-
ca. É nes ta hora que os agen tes pú bli cos pre ci sam ter 
a de vi da res pon sa bi li da de e, so bre tu do, ca be ça fria
para con tor nar o cli ma quen te pro vo ca do por essa
onda de in va sões, gre ves, vi o lên cia e pre nún cio de
gra ves con fli tos.

Como se re sol vem as ques tões? Com a guer ra
ou com a paz? Em de ter mi na das cir cuns tân ci as, a
con fron ta ção pode ser o úni co ca mi nho. Por exem plo,
quan do es ti ve rem em jogo a de mo cra cia e as li ber da-
des. Mas o mo men to que vi ve mos no Bra sil é de ple ni-
tu de dos di re i tos fun da men ta is as se gu ra dos pela
Cons ti tu i ção. Então, nes te mo men to, as ques tões po -
dem e de vem ser re sol vi das na con cór dia e na paz.

Qu e ro, por tan to, Sr. Pre si den te, me co lo car in te-
i ra men te na con tra mão des se es ta do de co i sas que
se vai for jan do des de que Lula as cen deu à Pre si dên-
cia. Para os que in sis tem em exer ci tar a pres são, digo, 
sem ne nhum te mor, que ela em nada co la bo ra nes te
mo men to. Ao in vés do con fron to, o Bra sil ne ces si ta
mais do que nun ca da co o pe ra ção, da bus ca de so lu-
ções con jun tas, e como aca bou de nos di zer o ora dor
que me an te ce deu, Se na dor Pa u lo Paim, de um gran -
de mu ti rão de cons tru ção.

A re for ma agrá ria é uma ne ces si da de. Há cons -
ciên cia no País de que não po de mos mais con vi ver
com essa si tu a ção de de si gual da de com a qual nos
de pa ra mos a cada es qui na, a cada rua. Não po de-
mos mais ace i tar pa ci fi ca men te ir mãos nos sos a
men di gar nos si na le i ros. E a re for ma agrá ria, fe i ta de
ma ne i ra pa cí fi ca e com ins tru men tos ca pa zes de im -
ple men tar o tra ba lho no cam po, pas sa a ser a gran de
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so lu ção. Mas que ela seja fe i ta e im ple men ta da nos li -
mi tes da lei e em paz. 

E te mos que, como agen tes pú bli cos, quer seja
nes te ple ná rio, quer seja aler tan do, de nun ci an do ou
pro pon do, tra ba lhar para que isso acon te ça. É hora
de diá lo go e de so mar es for ços.

Sim, em meio à guer ra, é pre ci so pre gar a so li-
da ri e da de como o úni co ca mi nho ca paz de for jar as
trans for ma ções al me ja das por to dos. Não há, Srªs e
Srs. Se na do res, ne nhum mo ti vo para essa lou cu ra e
essa pres sa, como se não fôs se mos uma Na ção ci vi-
li za da. O nos so Go ver no é de mo crá ti co, in te i ra men te
dis pos to ao diá lo go. É por essa tri lha que de ve mos
ca mi nhar, para que o Bra sil não se per ca.

É pre ci so so li da ri e da de e com pre en são, para
que o País pos sa apli car pro je tos bem-su ce di dos que
ga ran tam a ter ra a quem não a pos sui, por in ter mé dio
de uma re for ma agrá ria pa cí fi ca, or de i ra, téc ni ca e,
prin ci pal men te, pla ne ja da.

É pre ci so so li da ri e da de e co o pe ra ção, para que
as fa mí li as bra si le i ras pos sam ter aces so ao seu lar,
plan tan do mu ti rões em to dos os 5,561 mil Mu ni cí pi os
bra si le i ros, ten do em vis ta ze rar o dé fi cit ha bi ta ci o nal
de sete mi lhões de mo ra di as.

É pre ci so so li da ri e da de e pa tri o tis mo, para que
as re for mas se jam im plan ta das den tro da im pres cin-
dí vel ne ces si da de de evi tar um rom bo ain da ma i or
que pode con su mir a nos sa Pre vi dên cia e le var os
Esta dos e os Mu ni cí pi os à ca tás tro fe fi nan ce i ra.

É pre ci so so li da ri e da de e tra ba lho, para que o
Bra sil pos sa fi nal men te re to mar a via do cres ci men to
eco nô mi co, ge ran do em pre go e ren da, fo men tan do o
mer ca do in ter no, de vol ven do a paz e a fe li ci da de às
nos sas fa mí li as.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro,
por fim, abor dar a im pres cin dí vel for ça da so li da ri e da-
de para re sol ver o ma i or de nos sos ma les: a fome e a
mi sé ria, que vi ti mam 45% da po pu la ção bra si le i ra.

É pre ci so avan çar com von ta de po lí ti ca, com de -
ter mi na ção e com pas sos gi gan tes cos em di re ção à
eli mi na ção, em mé dio pra zo, de nos sos se cu la res e
ver go nho sos in di ca do res so ci a is. Con ti nua ter rí vel a
re a li da de da dis tri bu i ção da ri que za na ci o nal. Bas ta
re lem brar que os 10% mais ri cos fi cam com 46% da
ren da to tal no Bra sil. Essa dis pa ri da de so ci al é tão
cho can te e ab sur da, que um rico re ce be mais do que
50 po bres.

Não é mais pos sí vel con vi ver com a in di gên cia
que vi ti ma 55 mi lhões de bra si le i ros e com a po bre za
de mais de 25 mi lhões de pes so as que so bre vi vem
pre ca ri a men te. Ao todo, são 75 mi lhões de mi se rá ve-

is e po bres em uma po pu la ção de 170 mi lhões de ha -
bi tan tes! Não po de mos mais con vi ver com ta ma nha
in jus ti ça!

O mo men to é mais do que opor tu no, por tan to,
para lem brar que a se men te da so li da ri e da de no se tor
so ci al foi jus ta men te plan ta da em Go iás há oito anos
e sete me ses, quan do Ma gui to Vi le la as su miu o Go-
ver no do Esta do, im plan tan do uma ex pe riên cia iné di-
ta até en tão: o pro gra ma de am pa ro às fa mí li as ca ren-
tes, que, de ma ne i ra de fi ni ti va, ins pi rou toda a Na ção
a ado tar a prá ti ca da so li da ri e da de hu ma na como o
ca mi nho jus to e fra ter no para so lu ci o nar os gra ves
pro ble mas so ci a is.

Hou ve um con sis ten te pro je to de com ba te à
fome, pro je to esse que, de iní cio, foi mu i to cri ti ca do.
Lem bro-me de que, quan do o Se na dor Ma gui to Vi le-
la, do qual sou su plen te, lan çou o pro gra ma de com -
ba te à fome em Go iás, hou ve quem dis ses se que ele
es ta va dan do o pe i xe, en quan to é pre ci so en si nar a
pes car. Tam bém con cor do com essa afir ma ti va, mas
sa be mos que a si tu a ção em que vi ve mos no País não
dá con di ções a de ter mi na dos ci da dãos se quer de
pen sa rem em como apren der a pes car. E, por meio
des se con sis ten te pro je to de com ba te à fome, na que-
le pe río do, 90 mil cri an ças eram aten di das di a ri a men-
te com le i te e pão. No to tal, 150 mil fa mí li as eram as -
sis ti das por um cu i da do so pro gra ma de se gu ran ça
ali men tar. Essas ini ci a ti vas as so ci a vam os be ne fí ci os
a exi gên ci as nos se to res edu ca ci o nal e de sa ú de.
Des sa for ma, 19 mil cri an ças vol ta ram às sa las de
aula, e to das as 90 mil atin gi das pelo pro je to ti nham
que apre sen tar car tão de va ci na. Por fim, a im ple men-
ta ção do pro gra ma mo vi men tou a eco no mia lo cal,
me di an te a ge ra ção de qua tro mil em pre gos di re tos,
com a in dus tri a li za ção do le i te.

Des sa for ma, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, ao pre gar a so li da ri e da de como o ca mi nho
para a cons tru ção do Bra sil que so nha mos, faço tam -
bém, nes te mo men to, nes te ple ná rio, para to dos que
es ti ve rem as sis tin do à TV Se na do, uma ho me na gem
ao bri lhan te Se na dor Ma gui to Vi le la, o ex-Go ver na dor
de Go iás que plan tou a se men te da jus ti ça so ci al,
que, gra ças a Deus, hoje flo res ce nos qua tro can tos
des ta Na ção.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Inter ca lan do os ora do res ins cri tos com os Se -
na do res que pe di ram o uso da pa la vra para co mu ni-
ca ção ina diá vel, con ce do a pa la vra à Se na do ra Fá ti-
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ma Cle i de, para uma co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter -
mos do art. 14, in ci so VII, do Re gi men to Inter no.

V. Exª dis põe de cin co mi nu tos.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Blo co/PT – RO. Para

uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são da ora do-
ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho a
esta tri bu na para, com mu i to pe sar, ma ni fes tar mi nha
so li da ri e da de a duas fa mí li as e a dois Esta dos, pelo
fa le ci men to de duas pes so as. São dois acon te ci men-
tos que aba la ram os mi li tan tes, os di ri gen tes, os Par -
la men ta res e até o nos so Pre si den te da Re pú bli ca,
to dos do Par ti do dos Tra ba lha do res.

Ma ni fes to meu pe sar pelo de sa pa re ci men to da
nos sa com pa nhe i ra De pu ta da Fran cis ca Trin da de, do 
PT do Pi a uí, e apro ve i to para en vi ar mi nha so li da ri e-
da de à fa mí lia, ao Go ver na dor Wel ling ton Dias e a
toda po pu la ção do Pi a uí.

Tam bém re gis tro, com pe sar, o fa le ci men to, on -
tem, do jo vem Jú lio Fra tes chi, fi lho do com pa nhe i ro
Pa u lo Fra tes chi, Pre si den te do Par ti do dos Tra ba lha-
do res no Esta do de São Pa u lo, que foi vi ti ma do por
um aci den te de trân si to. Exter no ao com pa nhe i ro Pa -
u lo Fra tes chi e a todo o Par ti do dos Tra ba lha do res do
Esta do de São Pa u lo a mi nha so li da ri e da de nes te
mo men to de dor.

Sr. Pre si den te, ve nho a esta tri bu na, hoje,
para fa zer um re gis tro de dois acon te ci men tos re-
cen tes no âm bi to in ter na ci o nal, um de les exul tan do
por uma exem plar de ci são da Orga ni za ção Inter na-
ci o nal do Tra ba lho (OIT), e o ou tro, in fe liz men te, re -
for ça a ir ra ci o na li da de que toma con ta de al guns re -
gi mes de Go ver no.

Qu e ro sa u dar a de ci são do Tri bu nal de Admi -
nis tra ção da Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba-
lho, que, aca tan do ação do di plo ma ta bra si le i ro
José Ma u rí cio Bus ta ni, hoje Emba i xa dor do Bra sil
no Re i no Uni do, con si de rou ile gal seu afas ta men to,
em 2002, da di re ção da Orga ni za ção para a Pros -
cri ção de Armas Qu í mi cas, por pres são po lí ti ca dos
Esta dos Uni dos.

Por de ci são do Tri bu nal, a Opaq foi con de na da
a pa gar mul ta de 50 mil eu ros, para com pen sa ção
de da nos mo ra is, e mais 5 mil eu ros de cus tas. Le -
van do em con si de ra ção a ale ga ção de que a ma ne i-
ra como o nos so ago ra Emba i xa dor em Lon dres foi
de mi ti do teve mo ti va ções po lí ti cas e não ad mi nis-
tra ti vas, como pre vê o re gu la men to da OIT, o Tri bu-
nal, em sua de ci são, dis se que seu afas ta men to foi
“uma vi o la ção ina ce i tá vel dos prin cí pi os em que as
ati vi da des das or ga ni za ções in ter na ci o na is são

fun da das” e que hou ve cla ra omis são aos ter mos do
con tra to de em pre go de Bus ta ni.

De con du ta exem plar no ser vi ço pú bli co, pro fis-
si o nal da ma i or dig ni da de, o Emba i xa dor Ma u rí cio
Bus ta ni me re ce ria ter re ce bi do a pro te ção do Go ver-
no bra si le i ro de en tão, que se cur vou, de for ma pu si lâ-
ni me, à pres são ame ri ca na. Se lhe fal tou a re pa ra ção
po lí ti ca de vi da na que le mo men to, tem ago ra a com -
pro va ção, pe las mãos da OIT, de que a efi cá cia de
seu tra ba lho in co mo da va os que se acham e se por -
tam como os do nos do mun do.

De ou tro lado, na Ni gé ria, vem a tris te no tí cia de
que o Su pre mo Tri bu nal da que le país con de nou Ami -
na La wal à pena de mor te. Ape sar de to das as ma ni-
fes ta ções do mun do, in clu si ve des te Par la men to, por
meio da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal, das de nún ci as fe i tas na im pren sa, Ami na
será en ter ra da até o pes co ço e ape dre ja da até a mor-
te no dia 26 de agos to.

Con de na da por adul té rio, Ami na foi es tu pra da,
e, como re sul ta do, nas ceu uma me ni ni nha. Na épo ca,
até o con cur so Miss Uni ver so foi trans fe ri do. Como é
pos sí vel ape dre jar mu lhe res até a mor te por se rem
in fiéis? Essa de ci são, Srªs e Srs. Se na do res, agri de
to das as con ven ções so bre di re i tos hu ma nos e de li-
be ra ções acer ca dos di re i tos das mu lhe res; agri de to -
dos os se res hu ma nos; agri de bru tal men te as mu lhe-
res ni ge ri a nas, pri va das de tan tas ne ces si da des, que
não po dem se ma ni fes tar em de fe sa de Ami na.

Nes te mo men to, a Anis tia Inter na ci o nal Espa-
nho la está re co lhen do as si na tu ras para ten tar sen si-
bi li zar a Su pre ma Cor te da Ni gé ria para que pro mo va
ou tro des ti no para Ami na. Con cla mo cada bra si le i ro e
cada bra si le i ra a se en ga ja rem nes sa cam pa nha. Pre -
ci sa mos, tam bém, ma ni fes tar-nos, Srªs e Srs. Se na-
do res. E, nes te mo men to, faço um ape lo ao nos so
que ri do Pre si den te Lula, para que saia em de fe sa de
Ami na e pro tes te con tra essa bru ta li da de jun to às au -
to ri da des ni ge ri a nas.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga da.

Du ran te o dis cur so da Sra. Fá ti ma Cle -
i de, 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. Mo za ril do
Ca val can ti.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na-
dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
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ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
meus ca ros te les pec ta do res da TV Se na do, ou vin tes
da Rá dio Se na do, po pu la res que acom pa nham esta
ses são nas ga le ri as e na tri bu na da im prensa, vol to
hoje a esta tri bu na, ten do em mãos a Men sa gem do
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca nº 351, da ta da de
29 de ju lho de 2003, que en ca mi nha ao Con gres so
Na ci o nal o tex to do pro je to de lei com ple men tar que 
ins ti tui, na for ma do art. 43 da Cons ti tu i ção, a Su pe-
rin ten dên cia de De sen vol vi men to do Nor des te –
Su de ne, es ta be le cen do sua com pe tên cia, na tu re za
ju rí di ca, ob je ti vos, área de com pe tên cia e ins tru-
men tos de ação.

O art. 43 dá ao Go ver no a au to no mia e o po der
para se ar ti cu lar em tor no de uma re gião, vi san do ao
seu de sen vol vi men to, ao apro ve i ta men to de suas po -
ten ci a li da des, à cri a ção de pro gra mas es pe cí fi cos
que ob je ti vem a di mi nu i ção das di fe ren ças re gi o na is.

Essa his tó ria é lon ga. A Su de ne vem do Go ver-
no Jus ce li no Ku bits chek e teve como ide a li za dor o
eco no mis ta Cel so Fur ta do – que, aliás, foi por de ma is
co me mo ra do, com toda a jus ti ça, du ran te o ato que se 
deu na ci da de de For ta le za, quan do o Pre si den te
Lula, jun to com o Mi nis tro Ciro Go mes, em gran de
fes ta, com a pre sen ça de vá ri os Go ver na do res, no va-
men te cri ou a Su pe rin ten dên cia de De sen vol vi men to
do Nor des te.

So bre a Su de ne, o Se na do e a Câ ma ra dos De -
pu ta dos têm mi lha res de pro nun ci a men tos, até seu
tris te fim, no Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so,
quan do foi fe cha da após su ces si vas des co ber tas de
es cân da los.

O mes mo ocor reu com a Su dam, cuja his tó ria,
meu caro Pre si den te, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti,
tal vez seja um pou co mais an ti ga. Ela vem do tem po
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, cri a da em 1953, por nin -
guém me nos do que Ge tú lio Var gas, já pre o cu pa do
em que hou ves se uma en ti da de que se pre o cu pas se
com a va lo ri za ção eco nô mi ca da nos sa Ama zô nia.

A ver da de é que, pas sa dos tan tos anos dos mo -
de los da Su de ne e da Su dam, res tou para a opi nião
pú bli ca ape nas a im pres são de que fo ram ór gãos cri -
a dos para fa ci li tar pro je tos de des vio do di nhe i ro pú -
bli co, de apa dri nha men to de pes so as, as que me nos
pre ci sa vam des ses pro je tos.

Uma aná li se apon ta que dois Esta dos, Pará e
Mato Gros so, fi ca ram com 50% dos pro je tos de sen-
vol vi dos pela Su dam, e não por cul pa da sua po pu-
la ção. Exa ta men te na ma i o ria des ses pro je tos é
que fo ram des co ber tos es cân da los, fal sos pro ces-
sos de ins ta la ções in dus tri a is, tudo aqui lo que de-

ve ria ge rar em pre go e ren da, cri ar uma sus ten ta ção
para a Ama zô nia.

Tra ço esse pa ra le lo en tre a Su de ne e a Su dam
por que te nho a con vic ção de que a idéia de Ge tú lio
Var gas, de Cel so Fur ta do, de Jus ce li no Ku bits chek, e
do pró prio art. 43 da Cons ti tu i ção, que au to ri za o go -
ver no a cri ar es sas en ti da des para di mi nu ir as di fe-
ren ças re gi o na is, é cons ti tu ir ór gãos que ve nham fo -
men tar o de sen vol vi men to sus ten tá vel, pro mo ver
ações que de sen vol vam os pe que nos Mu ni cí pi os.

Há pou cos ins tan tes, nas ga le ri as, Sr. Pre si den-
te, re ce be mos a vi si ta de pro fes so res do Vale do Je -
qui ti nho nha, no Esta do de Mi nas Ge ra is. Qu an tas ve -
zes esta Casa e a Câ ma ra dos De pu ta dos já se re fe ri-
ram ao Vale do Je qui ti nho nha como a re gião do aban -
do no, do atra so, da de ses pe ran ça, da seca? Tra ta-se,
en tre tan to, de um rico pe da ço do Bra sil, for te nas
suas ma ni fes ta ções cul tu ra is, belo, in te gra do por cen -
te nas de Mu ni cí pi os de ex tre ma im por tân cia. O Vale
do Je qui ti nho nha es ta va in se ri do na área de atu a ção
da Su de ne, para que a sua po pu la ção ti ves se a es pe-
ran ça de ver im plan ta dos na re gião pro je tos de de-
sen vol vi men to, com a par ti ci pa ção das pre fe i tu ras, da 
so ci e da de ci vil, de en ti da des não-go ver na men ta is.

Re cor do-me de que, na data de on tem, o Se na-
dor Hé lio Cos ta leu, ca ri nho sa men te, o nome de 125
Mu ni cí pi os do Esta do de Mi nas Ge ra is, mais no ta da-
men te da que les que in te gram o Vale do Je qui ti nho-
nha, que te nho o pra zer de co nhe cer. E quan do falo
no Vale do Je qui ti nho nha, re fi ro-me tam bém ao meu
To can tins. Não foi por ou tra ra zão que o meu Esta do
foi cri a do: fo ram mu i tos anos de aban do no, quan do
mu i tos ti ve ram que ir em bo ra para as ca pi ta is a fim de
es tu dar; mu i tos pro fis si o na is se for ma ram e ja ma is
vol ta ram para dar sua con tri bu i ção, como pro fis si o-
nal, à ter ra na tal, por que não ha via me i os de se de-
sen vol ve rem. Di zia-se sem pre, no Tocan tins, an tes
que se tor nas se Esta do, que o me lhor hos pi tal era o
avião. Isso, cer ta men te, já ou vi mos no Je qui ti nho nha
e em vá ri as ou tras re giões do País. São aque las ilhas, 
aque les re can tos do nos so País que nos re me tem
àque le Bra sil das Tor de si lhas, um país que foi di vi di-
do, an tes de ser des co ber to, e que está mu i to mal
ocu pa do. Dois ter ços da po pu la ção bra si le i ra vi vem
em um ter ço do ter ri tó rio na ci o nal. Pa re ce que o res to
do Bra sil ser ve para pou co ou para nada ser ve.

Não pos so de i xar de elo gi ar e de fi car mo ti va-
do quan do vejo o Go ver no do Pre si den te Luiz Iná -
cio Lula da Sil va re cri ar a Su de ne. O Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so, quan do de tec tou to-
dos aque les pro ble mas na Su dam e na Su de ne, fe -
chou as duas ca sas, cri an do a Agên cia de De sen-
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vol vi men to da Ama zô nia e a Agên cia de De sen vol-
vi men to do Nor des te.

Pen so que a cri a ção da Su de ne é uma nova es -
pe ran ça. No en tan to, como as duas en ti da des, tan to a 
Su dam quan to a Su de ne, vi e ram pa ra le la men te de
uma mes ma épo ca, es tou nes ta tri bu na, Sr. Pre si den-
te, tam bém na es pe ran ça de ou vir do Pre si den te Luiz
Iná cio Lula da Sil va – e não te nho dú vi das de que se
pen sar bem o Se nhor Pre si den te, se fi zer uma re vi-
são o no bre Mi nis tro José Dir ceu dos fa tos ocor ri dos
des de a ins ta la ção do Go ver no Lula – que Pal mas
será a ci da de es co lhi da para a cri a ção da Su pe rin ten-
dên cia do De sen vol vi men to da Ama zô nia.

E ex pli co, Sr. Pre si den te, o por quê. Por um equí -
vo co, por um erro co mum des ses que ocor rem em iní -
cio de go ver no, tal vez a inob ser vân cia da Cons ti tu i-
ção, se gun do a qual To can tins in te gra a re gião Nor te,
ou a con fu são com a Ge o gra fia, que mis tu ra o To can-
tins com a re gião Cen tro-Oes te, fato é que foi con vo-
ca da uma re u nião com os Go ver na do res da re gião
Nor te. E, nes se mo men to, o To can tins foi es que ci do.

Vi e mos à tri bu na, fi ze mos um pro tes to, o Mi nis-
tro José Dir ceu pron ta men te con vo cou o Go ver na dor
Mar ce lo Mi ran da, o Pre si den te da Re pú bli ca pron ta-
men te se des cul pou com o Go ver na dor, di zen do que
en vi a ria o Mi nis tro ao Esta do o mais bre ve pos sí vel. E
isto acon te ceu: o Mi nis tro José Dir ceu es te ve na com -
pa nhia do Mi nis tro Gu i do Man te ga para dis cu tir o PPA
em Pal mas, numa re u nião pre pa ra tó ria para que, um
dia, o Pre si den te vi si tas se o To can tins. Acre di to que
che gou a hora. O Pre si den te Lula é tão que ri do no To-
can tins, Esta do em que ven ceu as ele i ções, tal vez
não com ín di ces tão gran des como em ou tros Esta-
dos, mas ma jo ri ta ri a men te na que le Esta do Lula ven -
ceu as ele i ções.

Digo sem pre, Sr. Pre si den te, que va lo ri zo mu i to
os vo tos que me trou xe ram a esta Casa e não pos so
de i xar de va lo ri zar o voto to can ti nen se que ele geu
Luiz Iná cio Lula da Sil va Pre si den te da Re pú bli ca.

Mu i tos pa u lis tas cos tu mam di zer que con si de-
ram o Pre si den te Lula pa u lis ta, por que fez a sua vida
como sin di ca lis ta em São Pa u lo. É ló gi co que os per -
nam bu ca nos e os nor des ti nos, de uma ma ne i ra ge ral,
tam bém se van glo ri am em di zer que Lula é per nam-
bu ca no, por tan to, um nor des ti no so fri do – isso é ver -
da de, é uma afir ma ção ver da de i ra. Por essa ra zão, o
Pre si den te te ria ido jun to com o Mi nis tro Ciro Go mes,
que é ce a ren se – e a re u nião se deu em For ta le za –,
para, com uma gran de fes ta, re a vi var as es pe ran ças
nos co ra ções dos nor des ti nos, de que a Su de ne ve -
nha de fi ni ti va men te cum prir o seu pa pel: atu ar no
semi-ári do, atu ar no ser tão, pro mo ver ações nas co -

mu ni da des de base, para os re ser va tó ri os de água,
para o me lhor apro ve i ta men to des se imen so ter ri tó rio
na ci o nal, de que, para a nos sa ale gria, faz par te o fes -
te ja do Nor des te.

Sin to-me meio nor des ti no por ser fi lho de um ce -
a ren se mi gran te e que ro di zer que pos so con si de rar
tam bém, por ser um ho mem sim ples e hu mil de, o Pre -
si den te da Re pú bli ca, Luiz Iná cio Lula da Sil va um to -
can ti nen se. No meu Esta do, as pes so as da nos sa ge -
ra ção não nas ce ram lá. Te mos um To can tins re cen te,
de 1998 para cá. O atu al Go ver na dor Mar ce lo Mi ran-
da, to can ti nen se de co ra ção, nas ceu no Esta do de
Go iás; o ex-Go ver na dor Si que i ra Cam pos, que por
três ve zes go ver nou aque le Esta do, tem o To can tins
em seu cor po, em sua alma; é um to can ti nen se de co -
ra ção, mas é nas ci do no Ce a rá.

O nos so Esta do, Sr. Pre si den te, é cons ti tu í do de 
po pu la ções de to das as re giões do País. Te mos lá mi -
lha res de nor des ti nos. Aliás, digo sem pre: o To can tins
in te gra mu i to bem a re gião Nor te, por que os nos sos
cos tu mes são os cos tu mes dos nor ten ses, e en tre o
nor ten se e o nor des ti no não há mu i ta di fe ren ça na ali -
men ta ção, no lin gua jar, nos cos tu mes, nas fes tas, nas 
tra di ções.

Fico pen san do, como um ho mem in te gran te da
Ama zô nia Le gal, onde está in se ri do o meu Tocan tins,
que te ria sido re al men te mu i to bom se o Pre si den te
da Re pú bli ca ti ves se cri a do, jun to com a Su de ne,
tam bém a Su dam, ou que ti ves se mar ca do atos pró xi-
mos: vai ao Nor des te e re cria a Su de ne; vai a Pal mas,
a Be lém, ou a Ma na us e re cria a Su dam – não a Su -
dam da que les es cân da los, não a Su dam dos vin te,
trin ta anos, não a Su de ne dos vin te ou trin ta anos de
pro je tos. Com cer te za, hou ve pro je tos de su ces so,
mas uma gran de ma i o ria de pro je tos des co nhe ci dos,
de des per dí cio de di nhe i ro pú bli co e de de si lu são
para a nos sa po pu la ção.

Se fo ram for tes os ide a is do gran de eco no mis ta
Cel so Fur ta do para a cri a ção da Su de ne, se hou ve uma 
von ta de fér rea do gran de bra si le i ro Ge tú lio Var gas em
cri ar a SPVEA, que, de po is, em 1966, já no Go ver no
Cas te lo Bran co, se trans for mou em Su dam, es pe ro que
o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va crie ime di a ta men-
te, com toda a em pol ga ção, com toda a mo ti va ção, com
as pa la vras ope ro sas de um ex-go ver na dor ex pe ri en te,
de um ex-pre fe i to ex pe ri en te e de gran de êxi to, como o
foi o Mi nis tro Ciro Go mes, que teve uma boa pas sa gem
pela Pre fe i tu ra de For ta le za e pelo Go ver no do Esta do
do Ce a rá, teve o seu nome por duas ve zes sem pre mu i-
to bem po si ci o na do para a Pre si dên cia da Re pú bli ca e
in te gra o Go ver no hoje.
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Ou seja, res pe i ta mos as au to ri da des cons ti tu í-
das, res pe i ta mos a von ta de po pu lar que cons ti tu iu
este Go ver no, e ve nho a esta tri bu na, Sr. Pre si den te,
ma ni fes tar a mi nha es pe ran ça de que o Pre si den te
Luiz Iná cio Lula da Sil va es te ja com tudo pron to para
dar uma boa no tí cia aos Go ver na do res. Qu an do se
fala em Go ver na do res da Ama zô nia, é sem pre bom
lem brar que o To can tins faz par te da Ama zô nia Le gal.

Se o Pre si den te de se ja si na li zar para a nos sa
Re gião que de se ja seu de sen vol vi men to, sua in te gra-
ção, o de sen vol vi men to dos seus Mu ni cí pi os, di mi nu-
in do as de si gual da des re gi o na is, que Sua Exce lên cia
anun cie tam bém a cri a ção da Su dam.

A cri a ção da SPVEA – Su pe rin ten dên cia do Pla -
no de Va lo ri za ção Eco nô mi ca da Ama zô nia – data de
1953. A Su de ne foi cri a da em 1959. O que mu dou de
lá para cá, Sr. Pre si den te?

Co nhe ce mos mu i to o qua dro do Nor des te. O
tu ris mo, um dos gran des po ten ci a is a ser de sen vol-
vi do pela re gião, vem-se apre sen tan do como ca rac-
te rís ti ca do Nor des te. Aliás, foi mu i to bem exe cu ta-
do por V. Exª, Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho, quan -
do Go ver na dor do Rio Gran de do Nor te. Pude ve ri fi-
car, e o Bra sil in te i ro é tes te mu nha de que não há
pra i as mais be las do que as de Na tal. A cos ta do Rio
Gran de do Nor te é ex tra or di ná ria, e o flu xo de tu ris-
tas para lá é mu i to gran de.

De lá para cá, en tre a cri a ção da Su dam e da
Su de ne, o que ocor reu? O Bra sil e o mun do in te i ro
vêm des co brin do o gran de po ten ci al da bi o di ver si da-
de da Ama zô nia Le gal e tam bém dos cer ra dos. Antes, 
pen sá va mos que o cer ra do era um ter ri tó rio per di do,
para ser de so cu pa do. Até hoje, a taxa de ocu pa ção
de mo grá fi ca do To can tins, que está em tor no de qua -
tro ha bi tan tes por qui lô me tro qua dra do, apon ta como
se lá hou ves se um aci den te ge o grá fi co que im pe dis-
se a pre sen ça do ho mem. Não vou nem fa zer re fe rên-
cia, meu no bre Pre si den te, à Ama zô nia, cuja den si-
da de de mo grá fi ca é de um ha bi tan te por qui lô me tro
qua dra do ou pou co mais do que isso.

O que fal ta, na ver da de, é um pro je to na ci o nal
que in te gre es sas re giões. Eu te nho dito re pe ti das ve -
zes que o To can tins é o por tal de en tra da da Ama zô-
nia; tem, nos rios To can tins e Ara gua ia, a pos si bi li da-
de da na ve ga ção; na Fer ro via Nor te-Sul, a pos si bi li-
da de de es co ar toda a nos sa pro du ção. O que mu dou
nes ses úl ti mos tem pos foi que nós, hoje, co nhe ce mos
– o mun do hoje co nhe ce – bem me lhor o que é a
Ama zô nia Le gal, o nos so po ten ci al hí dri co, os mi né ri-
os, a bi o di ver si da de.

Eu não que ro di zer aqui que a Su dam é mais im -
por tan te do que a Su de ne ou vice-ver sa. Os pon ten ci-

a is são di fe ren tes, as re giões são di fe ren tes. No en -
tan to, Sr. Pre si den te, quem co nhe ce bem o Tocan tins,
por ta de en tra da da Re gião Nor te, a pro du ção que
nós te mos no nor te do Mato Gros so, no sul do Pará,
todo o ain da des co nhe ci do e imen so po ten ci al das
flo res tas ama zô ni cas, sabe que nós pre ci sa mos, sim,
de mu i to apo io. Fa la mos isso não só ba se a dos nos
ide a is de Cel so Fur ta do, mas – por que não di zer? –
nos ide a is de Chi co Men des, das que bra de i ras de
coco do meu Bico do Pa pa ga io e tam bém lá do Ma ra-
nhão, des sas pe que nas co mu ni da des iso la das, como 
o Ja la pão, do Bico do Pa pa ga io, no meu Esta do,
como ci tei, do su des te do To can tins na sua re gião de
Arra i as. Nós te mos a re gião to can ti na do sul do Ma ra-
nhão, do sul do Pará, te mos um gran de po ten ci al, a
soja ex plo de em nos so ter ri tó rio de man dan do ener -
gia, ro do vi as, uma me lhor equa ção para o trans por te
dos nos sos pro du tos.

Eu es ta va aqui na tri bu na on tem – per do em-me,
meus no bres co le gas Se na do res, se sou re pe ti ti vo –
e dis se: pre ci sa mos da hi dro via no Rio To can tins, pre -
ci sa mos da Fer ro via Nor te-Sul. Insis to nes sas te ses e 
cre io que este pe di do não é ape nas meu, é um cla mor
de toda uma re gião: que o Pre si den te da Re pú bli ca
anun cie para nós, que so mos 61% do ter ri tó rio na ci o-
nal, mu i to em bre ve, a cri a ção da Su pe rin ten dên cia
Na ci o nal da Ama zô nia, a Su dam.

De i xo como su ges tão para o Pre si den te o se-
guin te: já que fo mos es que ci dos num pri me i ro mo-
men to, na que la re u nião dos go ver na do res, que ago ra
o Pre si den te Lula ho me na ge ie os to can ti nen ses pro -
mo ven do na mais cen tral de to das as ca pi ta is, em
Pal mas, essa re u nião para o anún cio da Su dam. Mas
isso é o me nos im por tan te. Seja em Be lém, seja em
Ma na us ou qual quer ou tro lu gar, seja em Boa Vis ta,
seja em Ma ca pá, isso é o me nos im por tan te: o im por-
tan te é, Sr. Pre si den te, re a fir mar mos a con di ção bra -
si le i ra de ocu par ra ci o nal men te a Ama zô nia, de ter
pro je tos que di mi nu am as di fe ren ças re gi o na is para
que, en fim, este Bra sil pos sa ser um pou co me lhor uti -
li za do por essa imen si dão de bra si le i ros que não tem
di re i tos ad qui ri dos, que não tem apo sen ta do ria, que
se quer está pre o cu pa da com a re for ma da Pre vi dên-
cia, por que não está in clu í da em pro ces so al gum.

Te mos que pen sar nos nos sos po ten ci a is e par -
tir para esse gran de pro je to na ci o nal. A cri a ção da Su -
de ne foi uma fes ta, a cri a ção da Su dam é uma ex pec-
ta ti va, uma re i vin di ca ção da qual nós não abri re mos
mão. Te nho cer te za de que Sua Exce lên cia, o Pre si-
den te da Re pú bli ca, não irá fal tar ao povo do Esta do
de To can tins.

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

Julho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra 31 20721    481ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



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.
Edu ar do Si que i ra Cam pos, 2º Vice-Pre si-
den te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti, do PPS do Esta do de Ro ra i ma, por per mu ta
com a Se na do ra Iris de Ara ú jo.

S. Exª dis põe de até vin te mi nu tos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ini ci al-
men te eu gos ta ria de, se guin do V. Exª aqui nes ta tri -
bu na, pres tar al gu mas in for ma ções a res pe i to do pro -
nun ci a men to que V. Exª aca bou de fa zer.

Tive a opor tu ni da de, duas se ma nas atrás, de
par ti ci par de uma re u nião re a li za da em Ma na us, no
Esta do do Ama zo nas, em que es te ve pre sen te a Drª
Tâ nia Ba ce lar, Se cre tá ria do Mi nis té rio da Inte gra ção
Na ci o nal, re pre sen tan do o Mi nis tro Ciro Go mes. Essa 
re u nião con tou com a pre sen ça de vá ri os go ver na do-
res da Ama zô nia e de mu i tos par la men ta res da Ama -
zô nia e nela fo ram de fi ni dos os úl ti mos de ta lhes do
pro je to de lei com ple men tar que deve ser apre sen ta-
do ao Con gres so Na ci o nal pelo Pre si den te Lula cu i-
dan do da re cri a ção da Su dam. Dis cu tiu-se ali o novo
mo de lo da Su dam, uma for ma de Su dam que não fos -
se aque la an ti ga, que fi cou gra va da na me mó ria dos
bra si le i ros, como bem dis se V. Exª, como um exem plo
de ór gão que ser via para des ser vir ao País e até mes -
mo à pró pria Ama zô nia.

De po is da que la re u nião, ti ve mos uma ou tra aqui 
na se ma na pas sa da, na Câ ma ra dos De pu ta dos, com 
a pre sen ça de toda a ban ca da da Re gião Ama zô ni ca,
com a pre sen ça do Mi nis tro Ciro Go mes. Foi as se gu-
ra do, en tão, que o Pre si den te Lula, no mês de agos to,
pos si vel men te no dia 20, vai anun ci ar, em uma das
ca pi ta is dos Esta dos da Ama zô nia, a re cri a ção da Su -
dam nos mol des da re cri a ção da Su de ne.

Na ver da de, Sr. Pre si den te, acho que a Su dam
e a Su de ne nun ca de ve ri am ter sido ex tin tas. Ao se
des co brir uma ili ci tu de, um cri me num ór gão, não é
ex tin guin do-o que se re sol ve o pro ble ma – aliás, o
Pre si den te dis se mu i to bem isso on tem quan do do re -
lan ça men to da Su de ne. O que se tem que fa zer não é
ex tin guir o ór gão, é co lo car na ca de ia quem efe ti va-
men te pra ti cou as fal ca tru as que fo ram cons ta ta das
tan to na Su de ne quan to na Su dam.

Pen so que o Pre si den te Lula está res ga tan do,
in clu si ve, uma dí vi da para com a Re gião Nor des te e
Ama zô ni ca ao re cri ar a Su de ne e a Su dam. Já exis te

um acor do en tre as ban ca das do Nor des te e da Ama -
zô nia no sen ti do de tra ba lhar mos para que am bas as
le gis la ções se jam apro va das no mes mo mo men to,
por que não há sen ti do, evi den te men te, de se dis cu tir
iso la da men te um e ou tro ór gão.

Pos so as se gu rar a V. Exª, aos ou vin tes da Rá dio
Se na do e da TV Se na do que a Su dam sa i rá do pa pel.
Saí de uma au diên cia ago ra há pou co com o Mi nis tro
Ciro Go mes e pos so lhes adi an tar que es tão pen den-
tes ape nas a de fi ni ção de data na agen da do Pre si-
den te – po de rá ser o dia 20 de agos to ou ou tra data
pró xi ma – e da ca pi tal dos Esta dos da Ama zô nia
onde o Pre si den te lan ça rá a nova Su dam. Será uma
Su dam di fe ren te, como dis se o pró prio Pre si den te,
como tem dito o Mi nis tro Ciro Go mes, blin da da con tra
fra u des, uma Su dam que sir va a to dos os Esta dos da
Ama zô nia, que pos sa, efe ti va men te, até pri vi le gi ar os
Esta dos mais po bres da Ama zô nia e fa zer, efe ti va-
men te, não só um tra ba lho de eli mi na ção das de si-
gual da des re gi o na is, mas prin ci pal men te de eli mi na-
ção das de si gual da des in tra-re gi o na is, por que, quan -
do se fala em Ama zô nia, pen sa-se no Pará, no Ama -
zo nas, em Mato Gros so, até no Ma ra nhão, que faz
par te da Ama zô nia Le gal, mas não se pen sa, por
exem plo, em Ron dô nia, no Acre, em Ro ra i ma, no pró -
prio To can tins, que mu i ta gen te boa não sabe que
per ten ce à Re gião Nor te e à Ama zô nia Le gal.

Era essa a in for ma ção que eu gos ta ria de pas -
sar an tes de en trar pro pri a men te no tema do meu pro -
nun ci a men to.

A Srª Serys Slhes sa ren ko  (Blo co/PT – MT) –
Per mi te-me V. Exª um apar te.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Com mu i to pra zer,  con ce do um apar te à Se na do ra
Serys Slhes sa ren ko.

A Srª Serys Slhes sa ren ko  (Blo co/PT – MT) –
Mu i to obri ga da, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti. Con -
cor do com V. Exª quan do fala so bre o res ga te da Su -
de ne e da Su dam, ór gãos de ex tre ma im por tân cia
para o de sen vol vi men to da Re gião Ama zô ni ca. Como 
V. Exª mu i to bem dis se, não te mos que ex tin guir ins ti-
tu i ções ou ór gãos, mas fa zer com que fun ci o nem,
com com pe tên cia, de sem pe nhan do a fun ção e o pa -
pel que lhes são des ti na dos, sem cor rup ção. Só isso.
É aque la ve lha his tó ria a que cos tu mo fa zer re fe rên-
cia: se a cri an ça está suja, dá ba nho na cri an ça e joga
a água suja fora. Mas há pes so as que cos tu mam jo -
gar a cri an ça fora. Fe liz men te, a Su dam está sen do
res ga ta da, é só uma ques tão de dias, por que a sua
ins ta la ção é um com pro mis so do Pre si den te da Re -
pú bli ca. São pro gra mas im por tan tís si mos para a pro -
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mo ção do de sen vol vi men to das re giões que têm ma i-
o res di fi cul da des, que apre sen tam ex ten são ge o grá fi-
ca gi gan tes ca e den si da de de mo grá fi ca mu i to ba i xa,
o que di fi cul ta o de sen vol vi men to. Inclu si ve a so be ra-
nia do País e a in te gri da de do ter ri tó rio na ci o nal de -
pen dem des sa re gião e de pro gra mas e pro je tos de
de sen vol vi men to. Com cer te za, são ór gãos da ma i or
im por tân cia e da ma i or re le vân cia. Fe liz men te, as co i-
sas es tão to man do o rumo e o ca mi nho cor re tos. Mu i-
to obri ga da.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Agra de ço o apar te de V. Exª, Se na do ra Serys
Slhes sa ren ko. To dos nós, da Ama zô nia, fo mos to ma-
dos de sur pre sa, à épo ca, com a ex tin ção da Su dam.

Como têm dito o Mi nis tro Ciro Go mes e o Pre si-
den te Lula, não é ex tin guin do um ór gão que se cor ri-
gem os pro ce di men tos er ra dos que ali se pra ti cam.
Ago ra se re to ma a im por tân cia da Su dam para a
Ama zô nia e da Su de ne para o Nor des te. Essa me di-
da é im por tan te e vem a ca lhar, por que re cen te re la tó-
rio da ONU apon ta o Bra sil como o País que mais
cres ceu em qua li da de de vida na dé ca da de 90. E, co -
in ci den te men te, a po bre za só cres ceu no nor te do
País. Isso é o que se cons ta ta no re la tó rio da ONU.

Então, mais do que nun ca se jus ti fi ca a vol ta da
Su dam, que abar ca rá não só to dos os Esta dos do
Nor te, mas tam bém par te do Mato Gros so e  par te do
Ma ra nhão, di an te de da dos que mos tram que au men-
ta a po bre za na Re gião Nor te e a ri que za no Sul e no
Su des te.

Sr. Pre si den te, vol tei à tri bu na hoje para fa lar so -
bre o mes mo tema que abor dei on tem: a vi o la ção da
so be ra nia na ci o nal no in ci den te do pou so de um avião
fran cês em Ma na us para res ga tar uma ex-Se na do ra e
ex-can di da ta à pre si dên cia da Re pú bli ca da Co lôm bia,
a ci da dã Ingrid Be tan court, que tem du pla na ci o na li da-
de – co lom bi a na e fran ce sa –, em uma ope ra ção re a li-
za da, se gun do as in for ma ções de que eu dis pu nha até 
on tem, sem co nhe ci men to do Go ver no bra si le i ro e
sem uma ex pli ca ção ló gi ca, in clu si ve não per mi tin do a
ins pe ção do avião pela Po lí cia Fe de ral.

Re cla mei aqui da nota do Ita ma raty, que con si-
de rei tí mi da e mu i to ele gan te di an te da afron ta que foi
a ope ra ção en gen dra da pela Fran ça para res ga tar
uma ci da dã co lom bi a na na sel va da Co lôm bia atra vés
do ter ri tó rio bra si le i ro. Mas hoje fi quei mais abis ma do
ain da quan do to mei co nhe ci men to da no tí cia pu bli ca-
da no jor nal O Glo bo, que afir ma que “Irmã de Ingrid
diz que Bra sil sa bia de ope ra ção”.

As nos sas au to ri da des, en tre tan to, dis se ram
que não sa bi am da ope ra ção e ape nas au to ri za ram o

pou so do avião fran cês para re a bas te ci men to, e que
per mi ti ram que ele per ma ne ces se cer ca de dez dias
em Ma na us, quan do de ve ria se di ri gir para Ca i e na.
Quem olhar o mapa da Amé ri ca do Sul per ce be rá que 
não se ria o tra je to ló gi co de quem vi es se da Fran ça
para a Gu i a na Fran ce sa pou sar em Ma na us para re a-
bas te ci men to, a não ser que ti ves se per di do a rota. O
mais ló gi co se ria pa rar em Be lém ou Ma ca pá.

De qual quer for ma, a ope ra ção foi che ia de
ocor rên ci as mi ra bo lan tes. Mas o Ita ma raty se dis se
sur pre so e pe diu à Fran ça que não re pe tis se mais o
fato. A irmã da pes soa que de ve ria ser li ber ta da diz
que “Farc li ber ta ri am ex-Se na do ra en vi an do men sa-
gem po lí ti ca”.

A Fran ça avi sa ra au to ri da des bra si le i-
ras so bre seu pla no de res ga tar a ex-Se na-
do ra co lom bi a na Ingrid Be tan court, re fém de
guer ri lhe i ros das For ças Arma das Re vo lu ci o-
ná ri as da Co lôm bia (Farc). Foi o que dis se ao 
jor nal “Le Fi ga ro” Astrid Be tan court, irmã de
Ingrid. O go ver no bra si le i ro tem ne ga do ter
sido avi sa do por Pa ris so bre o ob je ti vo da
ope ra ção que le vou um avião mi li tar fran cês
a pou sar em Ma na us, com 11 pes so as a bor -
do, na ma i o ria agen tes es pe ci a is.

Eu sei que o Mi nis tro (Do mi ni que de
Vil le pin, chan ce ler fran cês) avi sou às au to-
ri da des bra si le i ras” – ve jam bem as pa la-
vras da irmã da Srª Ingrid Be tan court. “Pedi 
que as au to ri da des co lom bi a nas não to-
mas sem co nhe ci men to, por que isso po de-
ria di fi cul tar a li ber ta ção de mi nha irmã”,
dis se Astrid ao jor nal.

Astrid con ta que pe diu aju da ao go ver-
no fran cês para li ber tar a irmã, que tem du -
pla na ci o na li da de: fran ce sa e co lom bi a na. A
ope ra ção fra cas sou. O go ver no fran cês tem
sido ques ti o na do por apa ren te men te não ter 
in for ma do Bra sil, Co lôm bia e nem au to ri da-
des fran ce sas, en tre eles o pró prio pre si-
den te Jac ques Chi rac.

Astrid diz ter sido avi sa da pe las Farc
de que a irmã se ria li ber ta da para “le var
uma men sa gem po lí ti ca ao go ver no co lom-
bi a no”. Uma pes soa da fa mí lia (ela) e um
pa dre de ve ri am es tar no dia 5 de ju lho em
Le tí cia, fron te i ra com o Bra sil e de lá ir de
bar co para ou tro vi la re jo no dia 9, quan do
Ingrid se ria li ber ta da. Ela atri bu iu in di re ta-
men te a cul pa do fra cas so à pu bli ca ção bra -
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si le i ra “Car ta Ca pi tal”, que re ve lou a exis tên-
cia do pla no de res ga te.

Aliás, a re vis ta Car ta Ca pi tal, edi ta da em Bra -
sí lia, foi a úni ca que deu uma co ber tu ra mi nu ci o sa
des te caso, em duas edi ções se gui das.

Sr. Pre si den te, o mais es tra nho é que há, para
quem qui ser ver, um e-mail que apre sen ta um co mu-
ni ca do das For ças Arma das Re vo lu ci o ná ri as da Co -
lôm bia, no se guin te teor:

Co mu ni ca do das FARC – Exér ci to do
Povo

1 – Com sur pre sa es cu ta mos as no tí-
ci as da im pren sa dan do con ta dos en con-
tros de fa mi li a res da se nho ra Ingrid Be tan-
court e fun ci o ná ri os do Go ver no da Fran ça,
com su pos tos en vi a dos da nos sa Orga ni za-
ção guer ri lhe i ra, na fron te i ra de Bra sil – Co -
lôm bia, com o pro pó si to de acor dar a li ber-
ta ção da se nho ra Ingrid.

2 – So bre este par ti cu lar as FARC –
Exér ci to do Povo ex pres sam à co mu ni da de
na ci o nal e in ter na ci o nal seu to tal des co nhe-
ci men to e ab so lu to re cha ço. O su ce di do foi
obra da in te li gên cia mi li tar, da ca be ça do
Pre si den te Álva ro Uri be, com a fi na li da de de 
en ga nar e as sal tar as boas in ten ções hu ma-
ni tá ri as dos fran ce ses. Qu al quer in ten to de
li ber tar de ti dos em nos so po der por vias dis -
tin tas às au to ri za das pelo Se cre ta ri a do em
nada com pro me te o nome nem a po lí ti ca da
or ga ni za ção.

3 – A po lí ti ca ofi ci al das Farc é a de
con se guir a Tro ca ou Acor do Hu ma ni tá rio
que per mi ta li ber tar a to ta li da de dos de ti dos
po lí ti cos em po der do Go ver no e das FARC – 
Exér ci to do Povo. Com esta fi na li da de já fi ze-
mos no vas exi gên ci as ao Go ver no e es tão
no me a dos os três ne go ci a do res. Se gui mos
sem re ce ber a res pos ta ofi ci al do Go ver no.
Este ob je ti vo se fará re a li da de com a con tri-
bu i ção dos ami gos in te res sa dos na as si na tu-
ra da Tro ca ou Acor do en tre as par tes que
po nha fim ao ca ti ve i ro das pes so as de ti das
por pro ble mas es tri ta men te po lí ti cos, de ri va-
dos do con fli to in ter no dos co lom bi a nos.

Se cre ta ri a do do Esta do-Ma i or Cen tral
das Farc – Exér ci to do Povo.

Mon ta nhas da Co lôm bia, 28 de ju lho
de 2003.

Ora, Srª Pre si den te, veja que em bru lha da. O
Go ver no bra si le i ro dis se que não foi avi sa do. A irmã
da pes soa se qües tra da pe las Farc afir mou que o
Go ver no bra si le i ro foi avi sa do e o co lom bi a no não,
para não pre ju di car a li ber ta ção da Srª Ingrid Be tan-
court, ex-se na do ra e ex-can di da ta à Pre si dên cia da
Co lôm bia. E as Farc, For ças Arma das Re vo lu ci o ná-
ri as da Co lôm bia – a guer ri lha co lom bi a na –, di vul-
ga ram uma nota na Inter net, por tan to de al can ce
mun di al, afir man do que não é ver da de.

A ope ra ção se tor na mais clan des ti na ain da. E o
Bra sil, se for ver da de i ra a afir ma ção da irmã da Srª
Ingrid, es ta va co ni ven te com a in ge rên cia num país
vi zi nho, per mi tin do que um avião mi li tar fran cês usas -
se o ter ri tó rio na ci o nal para esse fim.

Por tan to, eu que ro aqui di zer, mais uma vez,
como fiz on tem, que vou re que rer à Co mis são de Re -
la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal que con vi de o
Sr. Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res, o Emba i xa dor
da Co lôm bia, e tam bém a irmã da Srª Ingrid, para
que pos sa mos es cla re cer essa vi o la ção da nos sa
so be ra nia, essa in ter fe rên cia de um go ver no, no
caso, o fran cês, no ter ri tó rio bra si le i ro. E, mais ain da,
o Bra sil, que se tem pa u ta do pela não in ge rên cia em
as sun tos in ter nos de ou tros pa í ses – é o caso, in clu-
si ve, exem plar, da não in ter fe rên cia na ques tão da
guer ri lha na Co lôm bia e em ou tros mo vi men tos dos
nos sos vi zi nhos –, se for ver da de i ra a afir ma ção da
irmã da Srª Ingrid Be tan court, re al men te co me teu um
des li ze mu i to sé rio.

Eu não acre di to que isso seja ver da de, mas há
tan ta con tra di ção nes sa his tó ria, até mes mo na pa la-
vra dos co man dan tes das For ças Arma das Re vo lu ci-
o ná ri as da Co lôm bia, Farc, que é pre ci so in ves ti gar,
Srª Se na do ra. Se não, nós, como País, es ta re mos à
mer cê de jo ga das su bal ter nas, por que, nes se caso,
não está em jogo se quer uma ação hu ma ni tá ria para
li ber tar a Srª Ingrid Be tan court. A pró pria guer ri lha
que a de tém, que a se qües trou, está di zen do que isso 
não é ver da de. Se ria, en tão, uma ope ra ção com ple ta-
men te à re ve lia de tudo e de to dos.

Re pi to: o Bra sil não pode ace i tar essa si tu a ção.
Pri me i ro, há que es cla re cer a nota do Ita ma raty que
diz que o Bra sil não ti nha co nhe ci men to da fi na li da de
da mis são da que le avião Hér cu les C-130 com onze
fran ce ses a bor do, os qua is, se gun do as in for ma ções,
eram agen tes se cre tos – tão se cre tos que o pró prio
Pre si den te da Fran ça, como Che fe de Esta do, se gun-
do no tí ci as, não ti nha co nhe ci men to da ação.

É mu i ta con fu são di plo má ti ca num epi só dio só.
O Pre si den te fran cês, país de onde veio o avião, não
ti nha co nhe ci men to da mis são. O Bra sil tam bém afir -
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ma que não sa bia. A Co lôm bia não foi avi sa da, se-
gun do pa la vras da irmã da pes soa se qües tra da, e as
For ças Arma das Re vo lu ci o ná ri as da Co lôm bia, as
Farc, tam bém es tão des men tin do que hou ves se qual -
quer acor do para li ber tar a ex-se na do ra e ex-can di da-
ta a Pre si dên cia da Re pú bli ca.

Por tan to, Srª Pre si den te, mais do que nun ca é
ne ces sá rio que a Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal do Se na do tome pro vi dên ci as, con -
vi dan do as au to ri da des que men ci o nei, no ta da men te
o Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res, para que es cla re-
çam para o Se na do e a Na ção o epi só dio, que co lo ca
o Bra sil na po si ção su bal ter na de ser vi o la do, sem
mais nem me nos, de ma ne i ra tão es can ca ra da, por
um avião zi nho tão pe que no como o Hér cu les C-130,
que pou sa no Ae ro por to de Ma na us di zen do que vai
ape nas re a bas te cer, para pros se guir para Ca i e na,
quan do essa rota não faz sen ti do, bas ta olhar o mapa.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mo za ril do
Ca val can ti, 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 pela Sra. Serys
Slhes sa ren ko, Su plen te de Se cre tá rio.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Com a pa la vra o Se na dor Mar co Ma ci el, por vin te mi -
nu tos.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so. Com 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, a 55ª Re u nião Anu al da So ci e da de Bra si-
le i ra para o Pro gres so da Ciên cia – SBPC, re a li za da
este mês em Re ci fe, re a fir mou o tra di ci o nal pro ta go-
nis mo da en ti da de como cons ciên cia crí ti ca dos ne-
xos en tre a evo lu ção ci en tí fi ca e tec no ló gi ca e o de -
sen vol vi men to so ci o e co nô mi co no nos so País. 

Nas pa la vras do fí si co e ago ra pro fes sor da Uni -
ver si da de do Espí ri to San to, Ennio Can dot ti: “Há vin te
anos, as re u niões [da so ci e da de] vêm cres cen do, as -
sim como sua im por tân cia no ce ná rio da ciên cia e
tec no lo gia. Ela foi pro ta go nis ta [lem bra o pro fes sor
Can dot ti] da re cons tru ção do Mi nis té rio da Ciên cia e
Tec no lo gia, ex tin to por duas ve zes. Além dis so, a
SBPC tem o que di zer so bre os gran des te mas, como
a ques tão dos trans gê ni cos, pro te ção da bi o di ver si-
da de e re cur sos ge né ti cos”.

O pro fes sor Can dot ti de cla rou ser uma de suas
tô ni cas à fren te do SBPC o for ta le ci men to da pre sen-
ça da en ti da de nos Esta dos, com a cri a ção de re gi o-
na is onde elas ain da não exis tem e o es tí mu lo ao
cres ci men to das já ins ta la das, pois, a seu ver, “os de -

sa fi os da edu ca ção e do de sen vol vi men to se en con-
tram nos Esta dos”.

Essa pre o cu pa ção do ci en tis ta re fle te um dos
dois gran des de sa fi os atu a is da pro du ção ci en tí fi ca
bra si le i ra. Tra ta-se do im pe ra ti vo de des con cen trar,
ou me lhor, de mo cra ti zar ge o gra fi ca men te as pes qui-
sas pu ras e apli ca das. Mu i to em bo ra 22 Esta dos já te -
nham suas fun da ções de am pa ro à pes qui sa, as cha -
ma das FAPs, que, pela lei, de ve ri am re ce ber re pas-
ses en tre 1% e 2% da ar re ca da ção es ta du al, so men-
te a Fa pesp, de São Pa u lo, se be ne fi cia in te gral men te
des se dis po si ti vo.

Os nú me ros tam bém evi den ci am o gra ve de se-
qui lí brio re gi o nal na di vi são do bolo de re cur sos des -
ti na dos pe los Esta dos à ciên cia e tec no lo gia, so bre-
tu do se con si de rar mos o ho ri zon te a par tir da Cons ti-
tu i ção de 1988. Enquan to na Re gião Su des te a fa tia
de 2001 cor res pon deu a 71,49% do to tal, à Re gião
Sul cou be ram ape nas 14,3%, ao Nor des te 10%, ao
Cen tro-Oes te 2,31% e ao Nor te so men te 1,9%. Isso
deve ser con si de ra do pe las au to ri da des e pela opi -
nião pú bli ca como um aler ta para as gra ves con se-
qüên ci as de um de sen vol vi men to ci en tí fi co tão pou -
co har mo ni o so e in te gra do para um País gran de e di -
ver so como o nos so.

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, até mes -
mo os cen tros re gi o na is mais ri cos e com só li da tra di-
ção ci en tí fi ca so frem com a fal ta de re cur sos e com a
au sên cia de uma po lí ti ca aten ta às di fe ren tes ciên ci as
nes ses es tra té gi cos seg men tos da cri a ção do sa ber.
Em São Pa u lo, pós-dou to res da USP, na sua le gí ti ma
luta por uma so bre vi vên cia dig na, são cres cen te men-
te re cru ta dos para le ci o nar em uni ver si da des par ti cu-
la res, afas tan do-se as sim de suas ban ca das nos la -
bo ra tó ri os, onde uma bol sa não ul tra pas sa a
R$2.100,00 men sa is. Um mes tran do ga nha de
R$725,00 a R$930,00; um dou to ran do de R$1.072,00 
a R$1.770,00.

Cre io que a si tu a ção po de ria es tar me lhor se
hou ves se no Bra sil uma mais for te as so ci a ção en tre a 
uni ver si da de e as em pre sas na ci o na is ou trans na ci o-
na is, que po de ri am trans for mar os co nhe ci men tos ali
pro du zi dos em tec no lo gia co mer ci a li zá vel e al ta men-
te lu cra ti va. É bom lem brar que essa as so ci a ção en tre
em pre sa e uni ver si da de é mu i to for te nos cha ma dos
pa í ses do Pri me i ro Mun do. Tal vez, por isso mes mo,
se jam na ções que te nham avan ça do mu i to na ge ra-
ção e in ter câm bio de tec no lo gi as e se te nham ca rac-
te ri za do por gran des avan ços no cam po ci en tí fi co.

Nor ber to Bob bio dis se, com pro pri e da de, pou-
cos anos atrás, que “o mun do vai se di vi dir en tre as
na ções que sa bem e as que não sa bem”. Daí a im por-
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tân cia, fri so, para o Bra sil em in ves tir cada vez mais
em edu ca ção, ciên cia e tec no lo gia.

Ain da que o nú me ro de mes tres e dou to res se
te nha ex pan di do for te men te nos úl ti mos anos, que o
País ain da tem 80% dos seus ci en tis tas tra ba lhan do
em uni ver si da des e ins ti tu tos de pes qui sa e ape nas
20% na ini ci a ti va pri va da. O in ver so do que ocor re,
por exem plo, nos Esta dos Uni dos, onde 80% des sa
mão-de-obra qua li fi ca dís si ma trans for ma pes qui sa
em ri que zas den tro das pró pri as em pre sas.

As des con ti nu i da des for mam um qua dro bas-
tan te com ple xo e de sa fi a dor. Se, ao lon go das úl ti mas
duas dé ca das, nos sa pro du ção de ar ti gos para pu bli-
ca ções ci en tí fi cas pu lou de 1889, em 1981, para mais 
de 11 mil no ano pas sa do, pou quís si mas des co ber tas
fo ram de vi da men te pa ten te a das. Os pre ju í zos de
nos sa in su fi ci en te cul tu ra de pa ten te a men to e, por -
tan to, da fra ca co o pe ra ção uni ver si da de-em pre sa
são sim bo li za dos pelo caso do cap to pril, me di ca men-
to anti-hi per ten si vo ex tra í do do ve ne no da ja ra ra ca,
que, hoje, mo vi men ta US$5 bi lhões do mer ca do fi-
nan ce i ro mun di al. O prin cí pio ati vo da re fe ri da dro ga
foi des co ber to no fi nal da dé ca da de 60 por um ci en-
tis ta bra si le i ro, Sér gio Hen ri que Fer re i ra, pes qui sa dor
da Fa cul da de de Me di ci na da USP em Ri be i rão Pre to,
em par ce ria com in ves ti ga do res bri tâ ni cos li ga dos ao
Ro yal Col le ge. No en tan to, pas sa dos 10 anos de in -
ten sos es tu dos, quem fi cou (e lu crou) com a pa ten te
foi – se gun do in for mam os jor na is – um gran de la bo-
ra tó rio dos Esta dos Uni dos.

Não se tra ta, ve jam bem, Srªs e Srs. Se na do res,
de uma apro pri a ção es tran ge i ra de des co ber tas em
gran de me dida pro du zi das pelo ta len to de cé re bros
bra si le i ros, mas, sim ples men te, do fato de que em -
pre sas do mun do de sen vol vi do iden ti fi ca ram cor re-
ta men te a ne ces si da de de pe sa dos e con tí nu os in -
ves ti men tos de pes qui sa e tec no lo gia até que se
che gas se ao pro du to fi nal. Essa cons ciên cia ain da
é mu i to tê nue en tre nós e, se não ab sor vi da e apli -
ca da à cons tru ção de boas leis e ins ti tu i ções, o Bra -
sil per de rá a nova ja ne la de opor tu ni da de con di zen-
te com a trans for ma ção do te sou ro da nos sa bi o di-
ver si da de em fon te de ri que zas e jus ti ça so ci al para o 
nos so povo.

Srª Pre si den te, nes te pon to, cum pre lem brar
que o Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so nos le gou um tra ba lho pi o ne i ro de ins ti tu ci-
o na li za ção que não pode ser des con ti nu a do. Com
efe i to, en tre o fi nal da dé ca da de 80 e o ano pas sa do,
o País de cu pli cou a sua for ma ção de dou to res. Des -
de de 1998, a quan ti da de de pa ten tes re que ri das por 
ci en tis tas bra si le i ros vem cres cen do mais de 80% ao 

ano. Isso tam bém se deve, em gran de par te, à san -
ção da Lei de Pro pri e da de Indus tri al ou de Pro pri e-
da de Inte lec tu al, as sim tam bém cha ma da, que en -
se jou ao País um sal to qua li ta ti vo nes sa ques tão de
mar cas e pa ten tes.

Entre 1998 e 1999, o Bra sil ex por tou US$4 bi -
lhões em pro du tos e ser vi ços de alta tec no lo gia, com
fir me ten dên cia de cres ci men to. O País ga nhou vi si bi-
li da de gra ças à com pe ti ti vi da de dos aviões ex por ta-
dos pela Embra er, ao mes mo tem po em que a Fi o cruz
e a Embra pa, en tre ou tras con quis tas, fir mam nos sa
pre sen ça mun di al. A pri me i ra ex por tan do tra ta men to
para por ta do res do ví rus HIV e de sen vol ven do va ci-
nas; a se gun da, re vo lu ci o nan do a pro du ção e ba ra te-
an do o con su mo de grãos e car nes. O Bra sil ocu pa,
hoje, o quar to lu gar no mun do em nú me ro de in cu ba-
do ras para o de sen vol vi men to de no vos pro du tos e
pro ces sos tec no ló gi cos para o mer ca do, as qua is se
mul ti pli cam a um rit mo de 30%. 

Um dos in di ca do res mais sig ni fi ca ti vo des ses
avan ços, ve ri fi ca dos na cha ma da Era FHC, foi a evo -
lu ção dos in ves ti men tos em ciên cia e tec no lo gia do
pa ta mar de 0,9% para 1,4% do PIB, gra ças à cri a ção
de vá ri os fun dos se to ri a is de apo io, con ce bi dos nas
ges tões do pro fes sor Isra el Var gas, do eco no mis ta
Bres ser Pe re i ra e do em ba i xa dor Ro nal do Sar den-
berg, à fren te do Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia.

Nes sa, como em ou tras áre as, o Bra sil pre ci sa
con ti nu ar avan çan do, pois há mu i to ain da o que fa zer
para apro xi mar a pes qui sa uni ver si tá ria da eco no mia
de mer ca do; de mo cra ti zar ge o gra fi ca men te a pro du-
ção ci en tí fi ca; au men tar o con te ú do ci en tí fi co e tec no-
ló gi co de nos sas ex por ta ções; co lo car os fru tos do
co nhe ci men to ao al can ce das mi cro em pre sas, que
ge ram 70% dos em pre gos e 21% do PIB, me di an te a
ar ti cu la ção mais efi caz en tre em pre en de do res, fun-
da ções de am pa ro, la bo ra tó ri os uni ver si tá ri os, sis te-
mas Se brae e Fi nep (a fi nan ci a do ra de es tu dos e pro -
je tos do MCT); e, cla ro, per se ve rar no ob je ti vo de dar
con ti nu i da de e pri o ri da de à edu ca ção, mul ti pli can do a 
es co la ri da de da nos sa for ça de tra ba lho (em mé dia
pa ra li sa da na fa i xa de 4,9 anos de en si no bá si co), pa -
ra le la men te à mo der ni za ção e de mo cra ti za ção do en -
si no téc ni co de ní vel mé dio e o au men to da per cen ta-
gem dos uni ver si tá ri os ma tri cu la dos, so bre tu do em
cur sos de ma te má ti ca, ciên ci as fí si cas, bi o ló gi cas e
en ge nha ria.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Con ce do
o apar te, com pra zer, a V. Exª, Se na dor José Jor ge.
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O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Se na dor Mar co
Ma ci el, so li da ri zo-me com V. Exª pelo tema que traz a
esta Casa: o de sen vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi co
em nos so País. Efe ti va men te, al can ça mos al guns pa -
ta ma res de ex ce lên cia em cer tos seg men tos, gra ças
ao es for ço do Go ver no Fe de ral, jun ta men te com se to-
res da ini ci a ti va pri va da, com fun da ções etc. Em re la-
ção a essa ques tão, há um as sun to que me pre o cu pa
bas tan te e que gos ta ria de in clu ir tam bém em seu
pro nun ci a men to: a for ma ção de pro fes so res na área
de tec no lo gia. Hoje em dia, no en si no fun da men tal e
no en si no mé dio, há uma gran de de fi ciên cia de pro -
fes so res de Fí si ca, Qu í mi ca e Bi o lo gia, o que faz com
que, mu i tas ve zes, um alu no do 2º Grau ter mi ne uma
sé rie sem ter a ori en ta ção de um pro fes sor des sas
ma té ri as. Esses pro fes so res não exis tem no mer ca do.
Anti ga men te, eram uti li za dos pro fis si o na is li be ra is,
como en ge nhe i ros e mé di cos, mas, ago ra, isso está
pro i bi do pela le gis la ção edu ca ci o nal. Então, prin ci pal-
men te no in te ri or, mas mes mo nas re giões me tro po li-
ta nas, isso é mu i to im por tan te. É ne ces sá rio que todo
esse es for ço de tec no lo gia de sen vol vi do, que per mi-
tiu a ex por ta ção, co li gue-se a um es for ço no sen ti do
de que as cri an ças pos sam ter no ções de ciên cia des -
de cedo, por que daí sa i rão os fu tu ros ci en tis tas. V. Exª
já fa lou so bre o as sun to, mas eu gos ta ria de agre gar
um de ta lha men to ma i or ao seu pro nun ci a men to.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – No bre Se -
na dor José Jor ge, eu agra de ço o seu subs tan ci o so
apar te e que ro di zer que V. Exª fala de cá te dra do
tema, pos to que foi duas ve zes Se cre tá rio de Edu ca-
ção em Per nam bu co  e tem, tan to na Câ ma ra dos De -
pu ta dos como ago ra, no Se na do Fe de ral, se pre o cu-
pa do mu i to com o que, a meu ver, é a ques tão cen tral
bra si le i ra: a edu ca ção. É o de sa fio ain da não re sol vi-
do, se bem que te nha mos con se gui do avan çar, e mu i-
to, so bre tu do nos úl ti mos anos.

Tem ra zão V. Exª quan do cha ma a aten ção para
a for ma ção de pro fis si o na is em áre as que hoje são
es tra té gi cas, já que o mun do vive uma gran de re vo lu-
ção ci en tí fi co-tec no ló gi ca que se an co ra ba si ca men te
no de sen vol vi men to da en ge nha ria ge né ti ca, da quí -
mi ca fina, da me câ ni ca de pre ci são, da in for má ti ca,
tec no lo gi as da in for ma ção e do co nhe ci men to, pro du-
ção de no vos ma te ri a is, pes qui sas es pa ci a is, etc. Isso 
nos faz, mais uma vez, cha mar a aten ção para o en la-
ce que há en tre edu ca ção, ciên cia e tec no lo gia, as -
sun tos in ter li ga dos e fun da men ta is não so men te para 
o ade qua do exer cí cio da ci da da nia, mas tam bém
para que nós pos sa mos cons tru ir uma na ção de sen-
vol vi da so ci al e eco no mi ca men te.

Adema is, te nho con vic ção de que o Bra sil ain da
terá um pa pel des ta ca do na so ci e da de do sé cu lo XXI.
Cer ta men te, para que isso acon te ça, será fun da men tal
que con ti nu e mos a en ten der que edu ca ção e de sen vol-
vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi co são es sen ci a is.

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu con -
cluo as mi nhas pa la vras di zen do que con di ção fun da-
men tal para o cum pri men to de to dos es ses ob je ti vos
é, sem dú vi da ne nhu ma, o fir me com pro mis so do
MCT e de seus ór gãos mais im por tan tes, como a Fi -
nep, o Con se lho Na ci o nal de De sen vol vi men to Ci en-
tí fi co e Tec no ló gi co (CNPq) e o MEC, via Ca pes, com
a con ti nu i da de das di re tri zes e dos pro gra mas que
aca bo de re fe rir, ten do em vis ta as mais al tas as pi ra-
ções na ci o na is por in clu são so ci al, cri a ção de em pre-
gos, cres ci men to eco nô mi co e in te gra ção do Bra sil,
como fa lei há pou co, na so ci e da de in ter na ci o nal.

Sr. Pre si den te Se na dor Au gus to Bo te lho, eu não 
gos ta ria de en cer rar as mi nhas pa la vras sem an tes
apre sen tar vo tos de apla u sos à Drª. Gla ci Zan can,
que aca ba de con clu ir o seu man da to, com de di ca ção
e ope ro si da de, à fren te da So ci e da de Bra si le i ra para
o Pro gres so da Ciên cia, e tam bém ao Pro fes sor
Ennio Can dot ti, pelo re co nhe ci men to dos seus pa res
ao ele gê-lo no va men te para pre si dir tão re pu ta da ins -
ti tu i ção.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mar co Ma ci el,
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. Au gus to Bo te lho.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO  (Blo co/PT –
MT) – Sr. Pre si den te, gos ta ria de fa zer uso da pa la-
vra, pela Li de ran ça.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Con -
ce do a pa la vra, por cin co mi nu tos, à Se na do ra Serys
Slhes sa ren ko, como Lí der.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO  (Blo co/PT –
MT. Como Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, fa rei uso da pa la vra por
ape nas cin co mi nu tos. Antes de tudo, so li ci to que
seja, na ín te gra, re gis tra do nos Ana is do Se na do o
meu dis cur so, em face da exi güi da de do tem po, que
não me per mi te pro ce der a toda a co mu ni ca ção que
es ta va pre vis ta. Como tam bém par ti ci po da CPMI do
Ba nes ta do, que ora está acon te cen do, só po de rei fa -
zer um bre ve co mu ni ca do.

Eu, o Se na dor De mós te nes Tor res e os De pu ta-
dos Edu ar do Paes e Dar cí sio Pe ron di es ti ve mos na
mis são ofi ci al à Antár ti ca, de 13 a 19 de ju lho, com re -
pre sen tan tes das For ças Arma das – Exér ci to, Ma ri nha
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e Ae ro náu ti ca –, da For ça Aé rea e da so ci e da de de
modo ge ral – três pes qui sa do res de uni ver si da des, re -
pre sen tan tes da Bra sil Te le com e de ou tros ór gãos,
como Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, e Casa Ci vil.

Du ran te a vi si ta, es ti ve mos prin ci pal men te na
Base Frei – base aé rea chi le na –, cujo pre si den te é o
Sr. Edu ar do Frei, por que a Esta ção Antár ti ca Bra si le i-
ra é a Co man dan te Fer raz.

Re al men te, Sr. Pre si den te, Se na dor Au gus to
Bo te lho, Srªs e Srs. Se na do res, o que vi mos na Antár-
ti ca é ina cre di tá vel. São his tó ri as fan tás ti cas de ex plo-
ra ção e so bre vi vên cia, com he ro ís mo, tra gé dia e re a-
li za ções, que vêm mar can do, atra vés dos tem pos, o
des bra va men to e o en ten di men to da re gião. Pre ci sa-
mos cada vez mais de sen vol ver e con so li dar a nos sa
es ta ção na Antár ti ca com vis tas a pre ser vá-la, para
que a hu ma ni da de pos sa au fe rir os be ne fí ci os e o po -
ten ci al que ela tem a ofe re cer.

Pes qui sa do res bra si le i ros es tão lá em atos de
he ro ís mo, nes te mo men to mais di fí cil da Antár ti ca,
por que lá tudo é gelo na hora em que você con se gue
ater ri sar. Na es ta ção bra si le i ra, não con se gui mos
ater ri sar com o Hér cu les; ele só ater ri sa na es ta ção
chi le na. De lá até à bra si le i ra, va mos de he li cóp te ro;
não exis te a pos si bi li da de de che gar de avião. Le va-
mos um cho que, por que ima gi na mos na que le ins tan-
te que o mun do é bran co. É um mun do des co nhe ci do,
pa re ce uma bola bran ca. Não exis te ho ri zon te, céu,
ter ra. Tudo é bran co, tudo é gelo, em cima, em ba i xo e
por to dos os la dos. Só ven do para acre di tar. É um
enor me po ten ci al de pes qui sa.

Como eu dis se, não te rei tem po de ler o meu
pro nun ci a men to.

Os pa í ses la ti no-ame ri ca nos com es ta ções ati -
vas o ano todo lá são: a Argen ti na, o Bra sil, o Chi le e o 
Uru guai. Exis tem ou tros que têm tem po ra ri a men te,
mas per ma nen te só são es ses.

Com o Tra ta do de Ma dri, ra ti fi ca do em 1998, fi -
cou as se gu ra da por mais cin qüen ta anos a con di ção
de área es pe ci al de con ser va ção do pla ne ta e de
suas na ções. O Bra sil ade riu ao Tra ta do – que com -
ple ta 20 anos – de fi ni ti va men te em 1983.

Em 1982, foi apro va do o Pro gra ma Antár ti co
Bra si le i ro – Pro an tar. No ve rão de 1983, o Bra sil re a li-
zou a sua pri me i ra ex pe di ção à Antár ti ca, a bor do do
na vio Ba rão de Tef fé, com o apo io da USP. A par tir
daí, per ma ne ce mos lá con ti nu a men te.

O con ti nen te é rico em re cur sos na tu ra is, mi né-
ri os, me ta is pre ci o sos e ra ros, en tre tan to há mu i tas
di fi cul da des para o tra ba lho de pes qui sa.

Pre ci so re gis trar que 90% da água doce do pla -
ne ta es tão na for ma de gelo, e des ses, 90% en con-
tram-se na Antár ti ca; ou seja, cer ca de 80% de toda a
água doce es tão na Antár ti ca, ocu pan do um vo lu me
gi gan tes co de 25 mi lhões de qui lô me tros cú bi cos. A
ma i or es pes su ra de gelo que en con tra mos lá é de
pra ti ca men te 5 mil me tros de pro fun di da de.

A re a li za ção de ati vi da des na Antár ti ca está a
car go da Se cirm, res pon sá vel por to das as ati vi da des
de apo io, e do CNPq, que de fi ne e fi nan cia os pro je tos
de pes qui sa. A Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do
Rio Gran de (Furg) ope ra a es ta ção de apo io an tár ti co
Esan tar, em Rio Gran de (RS), e uni ver si da des e ins ti-
tu tos de pes qui sa na ci o na is de mu i tos Esta dos par ti-
ci pam, des de 1982, das pes qui sas an tár ti cas.

Os prin ci pa is tó pi cos de pes qui sa hoje es tão
nos te mas de mu dan ças cli má ti cas glo ba is e po lu i ção
am bi en tal lo cal. Inú me ros pro je tos são de sen vol vi dos
nas áre as de bi o lo gia, bo tâ ni ca, ciên ci as es pa ci a is,
ge o lo gia, gla ci o lo gia, me te o ro lo gia, oce a no gra fia e
zo o lo gia.

Faço um re fe ren do es pe ci al ao pro gra ma de
pes qui sa Pro an tar, que man tém pre sen ça per ma nen-
te na re gião des de 1986, por meio da Esta ção Antár ti-
ca Co man dan te Fer raz (EACF). O nome des sa es ta-
ção é uma ho me na gem ao pri me i ro Ca pi tão-de-Fra-
ga ta, Luiz Antô nio de Car va lho Fer raz, a co lo car os
pés na Antár ti ca, um dos pi o ne i ros nos in te res ses an -
tár ti cos do Bra sil.

De i xo tam bém um voto de lou vor à Ma ri nha do
Bra sil, res pon sá vel por man ter essa es ta ção em fun -
ci o na men to, pelo apo io aos pro je tos de pes qui sa e
por re pre sen tar o País nos con ta tos e even tos lo ca is.
O su por te da es ta ção é fe i to por um Na vio de Apo io
Oce a no grá fi co à Pes qui sa da Ma ri nha (NApOc).

Por tan to, o Pro gra ma Antár ti co Bra si le i ro (Pro -
an tar) tem o pro pó si to de pro mo ver a re a li za ção de
pes qui sa ci en tí fi ca di ver si fi ca da e de alta qua li da de
na re gião an tár ti ca, com a fi na li da de de com pre en-
der os fe nô me nos aí ocor ren tes que te nham re per-
cus são glo bal e, pre fe ren ci al men te, so bre o ter ri tó rio
bra si le i ro.

Des se modo, é nos so de ver, como mem bros do
Con gres so Na ci o nal, par ti ci par dos mo men tos de ci si-
vos da vi a bi li za ção de con di ções para o tra ba lho, em
es pe ci al da Ma ri nha, na Antár ti ca.

Mu i to obri ga da.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DA
SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO.
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A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fiz, jun ta-
men te com o Se na dor De mó te nes e ou tras au to ri da-
des, uma vi a gem das mais fas ci nan tes que um ser
hu ma no pos sa fa zer. Fo mos à Antár ti ca. Este mis te ri-
o so des lum bran te con ti nen te ge la do.

Pude, en tre os dias 13 e 18 de ju lho, cer ti fi car a
fun da men tal im por tân cia da Base aé rea Chi le na
“Pre si den te Edu ar do Frei” – FREI – e da Esta ção
Antár ti ca Bra si le i ra Co man dan te Fer raz (EACF), no
Nor te da Pe nín su la Antár ti ca. His tó ri as fan tás ti cas de
ex plo ra ção e so bre vi vên cia com he ro ís mo, tra gé dia e
re a li za ções, mar ca ram o des bra va men to da Antár ti ca
no iní cio do sé cu lo XX. É ne ces sá rio, cada vez mais,
con so li dar a Antár ti ca como  Esta ção da hu ma ni da de
e em seu be ne fí cio, pre ser vá-la.

Atu al men te, a EACF é com pos ta por 64 mó du-
los, en tre alo ja men tos, la bo ra tó ri os, ofi ci nas, sa las de 
es tar, en fer ma ria, co zi nha, bi bli o te ca, pa ióis sala de
co mu ni ca ções, um pe que no gi ná sio de es por tes e um 
he li pon to, per fa zen do apro xi ma da men te 2350m.

A Antár ti ca foi o úl ti mo con ti nen te a ser des co-
ber to e ex plo ra do, e ain da hoje é qua se ina bi ta do.
Mes mo no ve rão, quan do as con di ções são mais
ame nas, a po pu la ção é de pou cos mi lha res de ha bi-
tan tes, sen do ne nhum de les per ma nen te. Ape nas tu -
ris tas, que per ma ne cem nos na vi os ao lon go da cos -
ta, fa zem este nú me ro au men tar para al gu mas de ze-
nas de mi lha res du ran te os pou cos dias que du ram os 
pas se i os. Ao con trá rio da re gião Árti ca, onde exis te a
pre sen ça hu ma na na tu ral dos es qui mós, na Antár ti ca
nun ca hou ve ha bi tan tes de vi do ao frio ex ces si vo.
Hoje, ela é uma gi gan tes ca re ser va da hu ma ni da de,
pro te gi da e des ti na da ape nas a es tu dos ci en tí fi cos,
onde não se de sen vol vem ati vi da des co mer ci a is, in-
dus tri a is, ex tra ti vas e mi li ta res.

O nome do con ti nen te de ri va da pa la vra ark tos,
urso no idi o ma gre go an ti go, as so ci a do à cons te la ção
Ursa Ma i or da es tre la po lar do nor te, que apon tan do
para o Árti co, ori en tou os na ve gan tes e vi a jan tes por
mi lê ni os. Pen sa do res da Gré cia an ti ga acre di ta vam
que para equi li brar a re gião ár ti ca do nor te, de ve ria
ha ver cor res pon dên cia opos ta no sul, e as sim Aris tó-
te les (384-322 a.C.) in tro du ziu o con ce i to da Antár ti-
ca, ou seja, o anti-Árti co.

O in te res se pela Antár ti ca foi ime di a to de vi do à
nu me ro sa pre sen ça de fo cas, leões ma ri nhos e ba le i-
as, que na épo ca eram ca ça dos tan to pela car ne
como por seu cou ro e óleo. No iní cio do sé cu lo XIX
mu i tas ci da des ti nham a ilu mi na ção das ruas fe i tas
com lam pa ri nas de óleo de ba le ia, já que o uso do gás 
de pe tró leo no “lam pião de gás” ain da não es ta va im -

plan ta do. Em ge ral, dez anos era o pra zo para o ex ter-
mí nio qua se to tal das fo cas nas ilhas onde eram des -
co ber tas. Para dar uma idéia da di men são da car ni fi-
ci na, em mu i tas co lô ni as, 60 mil ani ma is eram aba ti-
dos por ano. Tão gran de era a con cen tra ção dos ani -
ma is in de fe sos em ter ra, que para eco no mi zar mu ni-
ção de ar mas-de-fogo no aba te, os ca ça do res usa-
vam sim ples por re tes nas ma tan ças en quan to ca mi-
nha vam nas co lô ni as de fo cas e ele fan tes ma ri nhos.
Até me a dos da dé ca da de 1960 as ba le i as eram di zi-
ma das pela pes ca des con tro la da, e a po pu la ção de
al gu mas es pé ci es che gou a ser re du zi da em 95%
quan do cer ca de 66 mil ba le i as eram aba ti das por ano 
pe los na vi os de cap tu ra e pro ces sa men to nos ma res
an tár ti cos. Nos de ba tes re cen tes ape nas o Ja pão tem 
re sis ti do o ba ni men to to tal de sua pes ca. Pes qui sa do-
res bra si le i ros há anos par ti ci pam de ini ci a ti va in ter-
na ci o nal de iden ti fi ca ção vi su al e ge né ti ca de ba le i as
na Antár ti ca para es tu dar sua di nâ mi ca e mi gra ção.

Com o pas sar dos anos vá ri os pa í ses re a li za-
ram ex pe di ções à Antár ti ca e de cla ra ram pre ten sões
ter ri to ri a is em fun ção de suas áre as de atu a ção, caça
e pes ca – em ge ral não re co nhe ci das pe los de ma is, e
mu i tas ve zes so bre pon do-se. Por exem plo, até a ace i-
ta ção in ter na ci o nal do Tra ta do Antár ti co em 1961 a
re gião da Pe nín su la Antár ti ca era pre ten di da pela
Argen ti na, Chi le e Grã-Bre ta nha. Assim, de ter mi-
nou-se que o fu tu ro des te con ti nen te não se gui ria o
pa drão de pos se por con quis tas e guer ras, abrin do
novo ho ri zon te nas re la ções in ter na ci o na is e hu ma-
nas, sob a su per vi são da co mu ni da de ci en tí fi ca in ter-
na ci o nal. O iní cio des te novo en fo que ocor reu com os
tra ba lhos ci en tí fi cos re a li za dos no pri me i ro “ano po lar
in ter na ci o nal” em 1882-83 quan do 12 na ções fi ze ram
es tu dos co or de na dos do cli ma e do mag ne tis mo ter -
res tre. Ini ci a ti vas si mi la res re pe ti ram-se em 1932-33,
1957-58, e da or ga ni za ção do úl ti mo re sul tou a pri me-
i ra con fe rên cia an tár ti ca em 1955, quan do foi apre-
sen ta da a base do que se tor na ria o Tra ta do Antár ti co,
pro te gen do ma res e ter ras ao sul da la ti tu de de 60
gra us. 14 pa í ses ini ci al men te pro mo ve ram o acor do e
o ra ti fi ca ram em ju nho/1961, com va li da de por 30
anos. Os pa í ses la ti no-ame ri ca nos com es ta ções ati -
vas todo o ano são a Argen ti na, Bra sil, Chi le e Uru-
guai. O Peru tem pre sen ça ape nas nos me ses de ve -
rão, e o Equa dor pos sui so men te um re fú gio que está
sem uso há anos. To dos es tes pa í ses es tão pre sen tes
na Ilha Rei Ge or ge, po rém Argen ti na e Chi le pos su em
ba ses em ou tras ilhas e no con ti nen te.Com o Tra ta do
de Ma dri de 1991, ra ti fi ca do em 15/ja ne i ro/1998, fi cou
as se gu ra da por mais 50 anos a con di ção de área es -
pe ci al de con ser va ção do Pla ne ta e de suas na ções.
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Assim, fi ca ram sus pen sos in te res ses ter ri to ri a is e
tam bém di ver gên ci as en tre pa í ses, in clu si ve as dos
la ti no-ame ri ca nos; hoje, os sig na tá ri os são em nú me-
ro de 45, dos qua is 27 con sul ti vos, com ma i or ex pres-
são. O Bra sil ade riu ao Tra ta do Antár ti co em 1975, e
em 1983 ob te ve a po si ção de mem bro con sul ti vo,
pas san do as sim a in flu ir no des ti no do con ti nen te. Em 
1982 foi apro va do o Pro gra ma Antár ti co Bra si le i ro –
PROANTAR, e no ve rão de 1982-83 o país re a li zou a
pri me i ra ex pe di ção an tár ti ca com apo io do NApOc
Ba rão de Tef fé e o NOc Prof.W.Bes nard da USP. A
Esta ção Antár ti ca Co man dan te Fer raz (EACF) foi
mon ta da no ve rão de 1983-84 na en se a da Mar tell da
Ilha Rei Ge or ge, a no ro es te da Pe nín su la Antár ti ca, e
ina u gu ra da em 06/Fev/1984; foi ati va da ape nas nos
ve rões até 1986, e des de en tão, per ma ne ce con ti nu a-
men te em uso. A pre sen ça na ci o nal na Antár ti ca ob je-
ti va as se gu rar nos sa par ti ci pa ção no fu tu ro ge o po lí ti-
co do con ti nen te.

O con ti nen te é rico em re cur sos na tu ra is, des de
mi né ri os com me ta is pre ci o sos e ra ros até pos si vel-
men te pe tró leo. Entre tan to, de vi do às ques tões de
pre ten são ter ri to ri al de al guns pa í ses que nun ca fo-
ram ace i tas, e mais re cen te men te, pe las li mi ta ções
im pos tas pelo Tra ta do Antár ti co, está pro i bi da toda e
qual quer ati vi da de co mer ci al, in dus tri al, ex tra ti vis ta, e 
mi li tar no con ti nen te. No ano de 2041, com a re vi são
do tra ta do, será re de fi ni do o fu tu ro des te san tuá rio.

Qu an to à me te o ro lo gia, a Antár ti ca é mu i to pe -
cu li ar, tan to por ser o con ti nen te mais frio, e com ven -
tos mais for tes, como por ter mais água doce acu mu-
la da. A tem pe ra tu ra mé dia anu al va ria de cer ca de
–10oC na cos ta a –60oC nas par tes ele va das de seu
in te ri or. Na cos ta, no ve rão o má xi mo pode che gar a +
10oC, e no in ver no o mí ni mo che ga a – 40oC. Em
con tras te, no pla nal to o ve rão pode ter – 30oC e o in -
ver no –80oC. A tem pe ra tu ra mais ba i xa já re gis tra da
no pla ne ta foi – 89.2oC na es ta ção rus sa de Vos tok
em 21/ju lho/1983. Sis te mas de ba i xa pres são, cha-
ma dos de ci clo nes, cos tu mam afe tar a re gião cos te i ra
e os ma res an tár ti cos, ca u san do ven tos pe ri go sos de
100 km/h por até al guns dias, com ra ja das de 200
km/h; as so ci a dos com chu va ou neve e ne vo e i ros, e a
mar mu i to agi ta do caso se es te ja no oce a no, as con -
di ções de so bre vi vên cia se tor nam crí ti cas. A ma i or
ve lo ci da de de ven to re gis tra da foi 327 km/h na es ta-
ção fran ce sa Du mont d’Urville, em ju lho de 1972. O
in te ri or do con ti nen te tem o ar nor mal men te seco e
sub si den te, ca rac te ri zan do-se do pon to de vis ta de
pre ci pi ta ção como um de ser to, com cer ca de 50
mm/ano; po rém, como a pou ca neve pre ci pi ta da não
des con ge la, o acú mu lo é con tí nuo, che gan do a 4 km

em cer tas par tes. Em al gu mas re giões, como no Mar
de Bel ling sha u sen e nas Ilhas She tlands o to tal anu al
é de vá ri as cen te nas de mm de água.

Um fe nô me no im por tan te na re gião é o co nhe ci-
do “bu ra co de ozô nio”, re sul tan te da re du ção sa zo nal
des te gás na ca ma da at mos fé ri ca en tre 10 km e 50
km, di mi nu in do a ca pa ci da de de fil tra gem dos ra i os
so la res ul tra-vi o le ta, mu i to no ci vos à pele dos or ga-
nis mos vi vos. Sua re du ção nos me ses do ou to no au -
men tou mu i to nas úl ti mas dé ca das, su pos ta men te
como re sul ta do de re a ções quí mi cas do gás clo ro, re -
sul tan te de emis sões de ga ses do tipo clo ro flu o ro car-
bo nos (CFCs) usa dos por todo pla ne ta na re fri ge ra-
ção e em la ti nhas de “spray”. A in ten si da de ma i or do
fe nô me no na Antár ti ca em re la ção ao Árti co de cor re
das tem pe ra tu ras mais fri as da at mos fe ra an tár ti ca.
Pro to co los in ter na ci o na is as si na dos nos úl ti mos anos 
es tão subs ti tu in do os CFCs, e acre di ta-se que em al -
gu mas dé ca das os ní ve is de ozô nio es tra tos fé ri co re -
tor nem ao nor mal.

90% da água doce do pla ne ta es tão na for ma de 
gelo, e de les, 90% en con tram-se na Antár ti ca. Ou
seja, cer ca de 80% de toda nos sa água doce está na
Antár ti ca e ocu pa vo lu me de cer ca de 25 mi lhões de
km3. A ma i or es pes su ra de gelo é 4.776 m, na Ter ra
de Adé lia. A ex ten são de gelo nas ban qui sas ao re dor
do con ti nen te va ria en tre o mí ni mo de 4 mi lhões de
km2 em mar ço (meio Bra sil) ao má xi mo de 22 mi-
lhões de km2 em se tem bro (qua se três ve zes o Bra -
sil). A gran de pre o cu pa ção em re la ção a pos sí ve is
mu dan ças cli má ti cas, é que se todo gelo an tár ti co
der re tes se, o ní vel dos oce a nos no pla ne ta su bi ria
uns 50 me tros, tra zen do trá gi cas con se qüên ci as para 
re giões e po pu la ções cos te i ras.A ele va ção de al guns
cen tí me tros já cons ta ta da nos oce a nos, e os efe i tos
de cor ren tes em al gu mas ilhas e pra i as es tão sen do
vin cu la dos por ci en tis tas ao des pren di men to de pla ta-
for mas de gelo e der re ti men to de ge le i ras no en tor no
an tár ti co; há pre vi sões que nos pró xi mos 100 anos
este efe i to ca u se ele va ção de um me tro no ní vel dos
oce a nos. O tema ain da é po lê mi co, ha ven do tam bém
pos si bi li da de de au men to do gelo an tár ti co como par-
te das even tu a is mu dan ças glo ba is. Entre tan to, o au -
men to de “ice bergs” des pren di dos e de sua ex ten são
nos úl ti mos anos está sen do cons ta ta da.

A Antár ti ca se re la ci o na ao cli ma e tem po do
Bra sil de duas for mas. Por um lado, no con tex to do
pla ne ta, é a re gião con ti nen tal e oceâ ni ca de onde
par tem as mas sas de ar frio que vão se mis tu rar com
as mas sas quen tes ori un das das re giões equa to ri a is
e tro pi ca is mais aque ci das; des ta in te ra ção re sul ta o
pa drão de cir cu la ção at mos fe ra e o cli ma ge ral do pla -
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ne ta. Por ou tro, em ter mos re gi o na is, são as mas sas
de ar da re gião do mar de Wed dell que em al guns ca -
sos tra zem frio e pre ci pi ta ção no in ver no para o sul e
su des te do país. A cor ren te oceâ ni ca das Mal vi nas,
no sen ti do sul-nor te tam bém afe ta a cos ta do país,
des lo can do águas fri as e ri cas em nu tri en tes ao lon go
da cos ta, e che gan do in clu si ve até Cabo Frio, RJ,
onde ca u sa o fe nô me no da ‘res sur gên cia".

A re a li za ção de ati vi da des na Antár ti ca está a
car go da SECIRM, res pon sá vel por to das ati vi da des
de apo io, e do CNPq, que de fi ne e fi nan cia os pro je tos
de pes qui sa. A Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do
Rio Gran de, FURG, ope ra a es ta ção de apo io an tár ti-
co ESANTAR em Rio Gran de, RS, e Uni ver si da des e
Insti tu tos de Pes qui sa na ci o na is e de mu i tos es ta dos
par ti ci pam des de 1982 nas pes qui sas an tár ti cas. O
Clu be Alpi no Pa u lis ta, des de o iní cio da EACF apóia
ati vi da des de des lo ca men to das equi pes em tra ba-
lhos de cam po. Os prin ci pa is tó pi cos de pes qui sa hoje 
es tão nos te mas de mu dan ças cli má ti cas glo ba is e
po lu i ção am bi en tal lo cal; inú me ros pro je tos são de-
sen vol vi dos nas áre as de bi o lo gia, bo tâ ni ca, ciên ci as
es pa ci a is, ge o lo gia, gla ci o lo gia, me te o ro lo gia, oce a-
no gra fia e zo o lo gia.

Para es tas pes qui sas o Proantar man tém pre-
sen ça per ma nen te des de 1986 na re gião por meio da
Esta ção Antár ti ca Co man dan te Fer raz (EACF), na
Ilha Rei Ge or ge (ou Ilha 25 de Maio nos ma pas ar gen-
ti nos), cons tru í da no ve rão de 1983/84. Suas co or de-
na das ge o grá fi cas são 62gr 05min Sul e 058gr 24min
Oes te, e seu nome ho me na ge ia o Ca pi tão-de-Fra ga-
ta Luiz Antô nio de Car va lho Fer raz (1940-1982), um
dos pi o ne i ros nos in te res ses an tár ti cos do Bra sil. De
oito mó du los da cons tru ção ini ci al, hoje ela pas sou a
ter 64, in clu in do la bo ra tó ri os de pes qui sa, bi bli o te ca,
sala de exer cí ci os, etc., com con di ções de con for to e
co mu ni ca ções ex ce len tes para uma re gião inós pi ta. A
EACF atin ge sua ca pa ci da de má xi ma de até 50 pes -
so as no ve rão, mas du ran te o res to do ano abri ga até
20; des tas, 10 são do “Gru po Base” com pes so al da
Ma ri nha do Bra sil, res pon sá vel por man ter a Esta ção
em fun ci o na men to, pelo apo io aos pro je tos de pes-
qui sa e por re pre sen tar o país nos con ta tos e even tos
lo ca is. O su por te da es ta ção é fe i to por um Na vio de
Apo io Oce a no grá fi co à Pes qui sa da Ma ri nha,
“NApOc”, sen do que o pri me i ro foi o Ba rão de Tef fé e
des de 1993 é o Ary Ron gel.

Por tan to, o Pro gra ma Antár ti co Bra si le i ro
(PROANTAR) tem o pro pó si to de pro mo ver a re a li za-
ção de pes qui sa ci en ti fi ca di ver si fi ca da e de alta qua -
li da de na re gião an tár ti ca, com a fi na li da de de com -
pre en der os fe nô me nos aí ocor ren tes que te nham re -

per cus são glo bal e, pre fe ren ci al men te, so bre o ter ri-
tó rio bra si le i ro. De ve rá, nes te sen ti do, ser in cen ti va da
cada vez mais.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Con -
ce do a pa la vra à Se na do ra Ide li Sal vat ti para 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.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Para
uma co mu ni ca ção. Sem re vi são da ora do ra.) – Obri -
ga da, Sr. Pre si den te. Agra de ço tam bém ao Se na dor
José Jor ge pela gen ti le za de me per mi tir fa lar an tes
do seu tem po.

Já tra tei des te as sun to na se ma na pas sa da e
vol to à tri bu na por que há al gu mas no vi da des nes ta
se ma na. A equi pe do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal
veio ao Bra sil tra tar de as sun tos re la ti vos aos re cur-
sos a que te mos di re i to pelo acor do em vi gor, que se
en cer ra no fi nal des te ano. As no vi da des são que a
equi pe do FMI vem com uma po si ção bas tan te di fe-
ren ci a da, como está es tam pa do nas ma té ri as dos
prin ci pa is jor na is de cir cu la ção na ci o nal. O FMI vem
ad mi tin do er ros no acom pa nha men to das cri ses bra -
si le i ras, como ocor reu du ran te a cri se cam bi al de
1998/1999. Por tan to, sua po si ção ago ra é de mu i to
ma i or aber tu ra, o que nos pos si bi li ta dis cu tir a con ti-
nu i da de ou não do acor do em ou tro ní vel.

Tal vez não haja ne ces si da de de novo em prés ti-
mo. O Mi nis tro da Fa zen da, Anto nio Pa loc ci, tem le-
van ta do a hi pó te se de, ao che gar o mês de ou tu bro, o
mês da re ne go ci a ção de um novo acor do, as con di-
ções ma cro e co nô mi cas do Bra sil não con du zi rem
obri ga to ri a men te à to ma da de novo em prés ti mo. Se
não pu der mos nos li vrar de novo em prés ti mo, pelo
me nos a pró xi ma ne go ci a ção de acor do de ve rá ser
fe i ta com no vas cláu su las, se gun do tem de mons tra do
cla ra men te o FMI. Po de rão ser mo di fi ca das, por
exem plo, aque las cláu su las que ini bem os in ves ti-
men tos das nos sas es ta ta is. Con for me me re fe ri des -
ta tri bu na na se ma na pas sa da, todo e qual quer in ves-
ti men to hoje é con si de ra do des pe sa. Por tan to, essa
si tu a ção não ocor re em uma pers pec ti va de ar re ca-
da ção fu tu ra, mas, sim, ini bin do os in ves ti men tos, ao
con si de rá-los como des pe sas. Assim, nos sas pre fe i-
tu ras fi cam im pe di das de to ma rem em prés ti mos por
con ta do su pe rá vit pri má rio, mes mo que te nham fi cha
lim pa e es te jam adim plen tes, com ca pa ci da de de se
en di vi da rem e ha ven do re cur sos na Ca i xa Eco nô mi-
ca Fe de ral e no BNDES. Esses re cur sos não po dem
ser re pas sa dos às pre fe i tu ras para obras im por tan tís-
si mas como sa ne a men to e ha bi ta ção, por que, no
acor do do FMI, es ta be le ce ram-se o su pe rá vit pri má-
rio e o li mi te do en di vi da men to da to ta li da de das pre -
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fe i tu ras. Atu al men te, exis tem mais de duas mil pre fe i-
tu ras em ple nas con di ções de ob ter em prés ti mos
para in ves ti men to, mas que não po dem fazê-lo.

Sr. Pre si den te, o FMI tem si na li za do o afrou xa-
men to nas cláu su las, pois já fez isso na re ne go ci a ção
do acor do com o Mé xi co e a Rús sia e apon ta essa si -
tu a ção no caso do Bra sil e da Argen ti na. Assim pu bli-
cou o Cor re io Bra zi li en se de 28 de ju lho úl ti mo:

O ace no des se re la xa men to deu-se na 
se ma na pas sa da, em Was hing ton, pelo Pre -
si den te dos Esta dos Uni dos, Ge or ge W.
Bush, ao Pre si den te ar gen ti no, Nés tor Kir-
chner. Os go ver nos bra si le i ro e da Argen ti na
que rem que o FMI li be re das con tas do su -
pe rá vit fis cal (re ce i tas me nos des pe sas,
sem le var em con ta os gas tos com ju ros da
dí vi da) os in ves ti men tos em in fra-es tru tu ra e 
na área so ci al, so bre tu do os di re ci o na dos à
ener gia elé tri ca e ao sa ne a men to bá si co.

Hoje, pe las re gras con tá be is do Fun do,
qua se to dos os in ves ti men tos – a ex ce ção
foi dada no ano pas sa do à Pe tro bras – são
con si de ra dos des pe sas e en tram no re sul ta-
do pri má rio, ini bin do, por tan to, os de sem bol-
sos. Caso a pro mes sa do Go ver no nor-
te-ame ri ca no, o ma i or aci o nis ta do FMI, tor -
ne-se re a li da de, o Bra sil terá pelo me nos
R$5 bi lhões a mais de fol ga para aten der às 
ne ces si da des da po pu la ção to dos os anos.

Por tan to, a fle xi bi li za ção des sas duas cláu su-
las re al men te é a pers pec ti va con cre ta para ter mos
re cur sos para in ves tir em obras, em sa ne a men to,
em in fra-es tru tu ra, em ha bi ta ção e ge rar em pre go.

Na se ma na pas sa da, o Pre si den te da Re pú bli ca
es te ve no meu Esta do. Ao fa zer o ba tis mo de um es ta-
le i ro ins ta la do no Mu ni cí pio de Ita jaí, Sua Exce lên cia
de mons trou, du ran te o pro nun ci a men to, uma po si ção
mu i to cla ra a res pe i to des se novo rumo que pre ten de
dar ao re la ci o na men to com o Fun do Mo ne tá rio Inter -
na ci o nal.

De i xo re gis tra das as pa la vras do Pre si den te da
Re pú bli ca, Luiz Iná cio Lula da Sil va, pu bli ca das na
Fo lha de S. Pa u lo do úl ti mo dia 25 de ju lho:

O in ves ti men to pú bli co não fi ca rá con-
ge la do nes te Go ver no. A in fra-es tru tu ra na-
ci o nal não será com pro me ti da. O apa gão
que acon te ceu no se tor elé tri co não se re-
pe ti rá, de cla rou.

Esse des per dí cio não ser ve a nin guém.
É fru to de uma ló gi ca fi nan ce i ra tão es tre i ta

que den tro dela não cabe uma na ção. A ver-
da de é que cer tos cri té ri os de con tin gen ci a-
men to [re ten ção de re cur sos do Orça men to
para as se gu rar su pe rá vit fis cal] re co men da-
dos por or ga nis mos in ter na ci o na is in vi a bi li-
zam a pró pria con sis tên cia ma cro e co nô mi ca
que tan to se per se gue, afir mou.

Essa ma ni fes ta ção do Pre si den te da Re pú bli ca
e to das as pers pec ti vas si na li za das pelo FMI, quan -
do re co nhe ce os er ros, e pelo Pre si den te Ge or ge
Bush, quan do si na li za com cláu su las mais fle xí ve is,
dão-me a con vic ção de que este as sun to, o acor do
com o FMI, terá de ser obri ga to ri a men te uma pri o ri-
da de do Se na do da Re pú bli ca, por que é onde são
tra ta dos te mas re la ci o na dos à so be ra nia na ci o nal.

Ama nhã de ve re mos en ca mi nhar um re que ri-
men to para que esse as sun to ve nha a ser dis cu ti do
no Ple ná rio do Se na do Fe de ral, a fim de que, no mês
de agos to, pos sa mos ou vir das au to ri da des cons ti tu í-
das qua is são as pers pec ti vas. Assim, po de re mos
nos en ga jar, nós, do Po der Le gis la ti vo, do Se na do da
Re pú bli ca, na bus ca, se ne ces sá ria, de um novo acor -
do, de um novo em prés ti mo que res pe i te a so be ra nia
e os in te res ses na ci o na is, prin ci pal men te os li ga dos
aos in ves ti men tos, fun da men ta is para a ge ra ção de
em pre go e para o cres ci men to eco nô mi co ple i te a dos
por to dos nós. Esta re mos com pro me ti dos com essa
ques tão.

Agra de ço à Pre si dên cia pela opor tu ni da de e,
mais uma vez, ao Se na dor José Jor ge por ter-me ce -
di do a vez tão gen til men te.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Con -
ce do a pa la vra, pela or dem de ins cri ção, ao Se na dor
José Jor ge, por vin te mi nu tos.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. 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 ener gia é uma das va -
riá ve is mais es tra té gi cas para o pro ces so glo ba li za do
em que vive o mun do atu al; daí se re ves tir de um as -
pec to de se gu ran ça na ci o nal, cujo do mí nio im pli ca
con fli tos e ri va li da des en tre pa í ses.

Todo pro gres so eco nô mi co de pen de da for ma
com que o país uti li za suas fon tes de ener gia – se -
jam es go tá ve is ou re no vá ve is – tan to para o mo vi-
men to de má qui nas quan to para o trans por te de
car gas e pes so as.

Nes se con tex to, a cana-de-açú car pos sui im-
por tân cia es tra té gi ca para o Bra sil. Pro por ci o na a ge -
ra ção de ener gia lim pa e re no vá vel, como de man da a
hu ma ni da de do mi lê nio que se ini cia. Em nos so País,
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ela en con tra con di ções de cli ma e lu mi no si da de ide a-
is para ge rar alta pro du ti vi da de.

Aqui, dis po mos de vas tas ex ten sões de áre as
agri cul tu rá ve is pro pí ci as à cul tu ra da cana, fon te pri -
má ria de ener gia. Nos sos pro du to res de sen vol ve ram
a mais avan ça da tec no lo gia do mun do em pro du ção
agrí co la e in dus tri al de cul ti vo e pro ces sa men to de
cana-de-açú car. Tudo isso co lo ca o Bra sil como prin -
ci pal de ten tor e for ne ce dor mun di al des sa ener gia.

É mu i to im por tan te para um país ser auto-su fi-
ci en te na pro du ção da ener gia que con so me. Mais
im por tan te ain da é de ter o con tro le de fon tes ener -
gé ti cas pas sí ve is de co mer ci a li za ção em ou tras na -
ções do glo bo, ge ran do cada vez mais ri que zas
para sua eco no mia.

Os com bus tí ve is de ori gem fós sil, cujo prin ci-
pal re pre sen tan te é o pe tró leo, não pos su em pers -
pec ti vas de so bre vi vên cia em lon go pra zo. Pri me i ro,
por que suas re ser vas são fi ni tas; se gun do, por que
são ex tre ma men te po lu en tes e ca u sa do res de ma -
les à sa ú de hu ma na e do aque ci men to da tem pe ra-
tu ra da Ter ra.

Atu al men te, o mun do bus ca fon tes de ener gia
que te nham como ca rac te rís ti cas prin ci pa is se rem re -
no vá ve is e lim pas. Mu i tos es tu dos e pes qui sas já
apon tam para as fon tes de ener gia do fu tu ro, como a
ener gia so lar, o hi dro gê nio e o ál co ol car bu ran te, con -
for me fi na li da de do uso.

As pers pec ti vas para o ál co ol car bu ran te são
oti mis tas. Os pa í ses sig na tá ri os do Pro to co lo de Kyo -
to, im pul si o na dos por com pro mis sos as su mi dos de
re du ção da emis são de po lu en tes, bus cam al ter na ti-
vas de de sen vol vi men to lim po. Esse de sen vol vi men to
deve pro vo car um in cre men to anu al na de man da
mun di al de ál co ol, com bus tí vel su pe ri or a 14 bi lhões
de li tros em um fu tu ro pró xi mo, trans for man do o ál co-
ol – que hoje não é – em uma com mo dity de gran de
ace i ta ção in ter na ci o nal. Eis aí uma gran de opor tu ni-
da de para o Bra sil, por que o ál co ol, di fe ren te men te
do pe tró leo e de seus de ri va dos, ain da não é uma
com mo dity, não dis põe de mer ca do in ter na ci o nal or -
ga ni za do como o do pe tró leo, exa ta men te por que é
pro du zi do e con su mi do ain da, em gran de quan ti da de,
em pou cos pa í ses, prin ci pal men te no Bra sil e nos
Esta dos Uni dos.

O ál co ol car bu ran te é ori gi ná rio da bi o mas sa
(de cana-de-açú car, mi lho, be ter ra ba), que de pen de
de far ta luz do sol para cres cer e pro du zir bem. Pa í ses
do he mis fé rio Nor te têm ba i xa in ci dên cia so lar, se
com pa ra dos com os pa í ses do he mis fé rio Sul, o que
os co lo ca em des van ta gem. Além dis so, os pa í ses

mais de sen vol vi dos do pla ne ta, que es tão no he mis-
fé rio Nor te, não têm mu i tas áre as agri cul tá ve is ex ce-
den tes para pro du zir bi o mas sa su fi ci en te para ge rar
ener gia re no vá vel em gran des quan ti da des.

Ou tro re le van te di fe ren ci al es tra té gi co da
cana-de-açú car é que essa cul tu ra pro duz três fon tes
de ener gia, si mul ta ne a men te. A pri me i ra é o pró prio
açú car, im por tan te fon te ener gé ti ca para o ser hu ma-
no, que, por ser abun dan te e ba ra ta, é uma das mais
uti li za das atu al men te. A se gun da é o ál co ol car bu ran-
te, fon te de ener gia para com bus tão em aviões, au to-
mó ve is e ca mi nhões, seja como adi ti vo, seja como
com bus tí vel prin ci pal. A ter ce i ra é a ener gia elé tri ca,
ge ra da atra vés da co-ge ra ção, uti li zan do a bi o mas sa
do ba ga ço da cana-de-açú car como ma té ria-pri ma.

Vis tos sob o pon to de vis ta es tra té gi co, os pro -
du tos da cana-de-açú car de vem ser va lo ri za dos
como al gu mas das prin ci pa is fon tes de ener gia para o 
de sen vol vi men to do País. A cana-de-açú car é uma
real al ter na ti va para o aten di men to da de man da in ter-
na de ener gia e seus pro du tos po dem ser ex por ta dos,
ge ran do ri que zas e di vi sas para o Bra sil.

Va por e ca lor são mu i to im por tan tes no pro ces-
so de ob ten ção de açú car e de ál co ol. O va por, ob ti do
pela que i ma do ba ga ço da cana, mo vi men ta tur bi nas,
ge ran do ener gia elé tri ca que tor na auto-su fi ci en tes
as uni da des in dus tri a is pro du to ras, ge ran do ex ce den-
tes, que são ven di dos às con ces si o ná ri as. Essa ener -
gia ge ra da a par tir da bi o mas sa da cana é pro du zi da
no pe río do seco, jus ta men te quan do o País mais pre -
ci sa de com ple men ta ção da ge ra ção de ener gia elé -
tri ca. O se tor su cro al co o le i ro se apre sen ta, as sim,
como uma al ter na ti va ener gé ti ca para o cres ci men to
do País e para a es cas sez de ener gia de fon tes tra di-
ci o na is.

O se tor su cro al co o le i ro bra si le i ro co lo cou o País 
na li de ran ça mun di al em ge ra ção de ener gia cuja fon -
te pri má ria é a cana-de-açú car. O Bra sil é o ma i or pro -
du tor de cana do pla ne ta, com 290 mi lhões de to ne la-
das/ano, se gui do da Índia e da Aus trá lia. Pro du zi rá,
nes ta sa fra, cer ca de 12,6 bi lhões de li tros de ál co ol,
sen do tam bém o ma i or pro du tor, se gui do pe los Esta -
dos Uni dos, com 8,5 bi lhões de li tros de ál co ol car bu-
ran te à base de mi lho. Na sa fra de 2001/2002, o Bra sil
pro du ziu 37,69% de todo o ál co ol do mun do, sen do
se gui do pe los Esta dos Uni dos, com 24%; a Chi na,
com 9,78%; a União Eu ro péia, com 6,84% e a Índia,
com 5,1%.

Caso o se tor não seja tra ta do com a im por tân cia
es tra té gi ca a que faz jus, essa li de ran ça pode es tar
ame a ça da, pois na pers pec ti va de cres ci men to atu al
da pro du ção de ál co ol, os Esta dos Uni dos de vem ul -
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tra pas sar a pro du ção bra si le i ra em três anos, de ven-
do che gar, em 2012, a uma pro du ção de 26,5 bi lhões
de li tros de ál co ol car bu ran te, so men te como adi ti vo à 
ga so li na con su mi da na que le país. Como os Esta dos
Uni dos são gran des con su mi do res de ga so li na, qual -
quer adi ci o nal de ál co ol que se faça à ga so li na traz
uma gran de ne ces si da de de pro du ção, que irão al-
can çar uti li zan do a su per pro du ção de mi lho que têm
per ma nen te men te.

O Bra sil tam bém é o ma i or pro du tor de açú car
do mun do, com uma pro du ção de 20,2 mi lhões de to -
ne la das/ano, com os me no res cus tos de pro du ção.
Na sa fra 2001/2002, o País pro du ziu 19,2 mi lhões de
to ne la das, 14,48% do to tal. A Índia vem em se gun do
lu gar, com União Eu ro péia, Chi na e Esta dos Uni dos
na se qüên cia. Nos so País é ain da o ma i or ex por ta dor
do pro du to. Cer ca de 40% da pro du ção bra si le i ra de
açú car – por tan to qua se oito mi lhões de to ne la das – é 
des ti na da ao mer ca do in ter no. Os ou tros 60% são ex -
por ta dos e ge ra ram, em 2001, U$2,28 bi lhões para a
ba lan ça co mer ci al bra si le i ra. Hoje, o Bra sil de tém so -
zi nho mais de um ter ço do mer ca do in ter na ci o nal li vre
de açú car.

O País ex por ta três ti pos de açú car – VHP, re fi-
na do e or gâ ni co –, e, há pelo me nos cin co anos, a
Rús sia se man tém como a ma i or im por ta do ra do açú -
car bra si le i ro. O Esta do de Per nam bu co, do qual sou
ori gi ná rio, é um dos prin ci pa is ex por ta do res de açú -
car do País.

A agro in dús tria su cro al co o le i ra é uma das ma i o-
res ge ra do ras de em pre go na eco no mia bra si le i ra,
sen do res pon sá vel por cer ca de um mi lhão de pos tos
de tra ba lho. A me ta de dos em pre gos ge ra dos pode
ser atri bu í da ao ál co ol e a ou tra me ta de ao açú car. O
in ves ti men to por pos to de tra ba lho ge ra do é re la ti va-
men te ba i xo se com pa ra do a ou tras ati vi da des in dus-
tri a is, o que é al ta men te be né fi co em um país es cas-
so em opor tu ni da des de tra ba lho e ca pi tal. O in ves ti-
men to mé dio por em pre go no se tor su cro al co o le i ro
no Bra sil é de US$ 12 mil, en quan to que no se tor quí -
mi co e pe tro quí mi co é de US$ 220 mil, no se tor me ta-
lúr gi co, US$ 145 mil e na in dús tria au to mo ti va e de
au to pe ças, US$ 91 mil.

Além do re du zi do va lor do in ves ti men to mé dio
para ge ra ção de em pre gos, o se tor su cro al co o le i ro
ain da con ta com ou tro im por tan te com po nen te eco-
nô mi co: o sa lá rio mé dio da agro in dús tria ca na vi e i ra.
O sa lá rio do se tor su cro al co o le i ro é con si de ra do
como o me lhor na área agrí co la bra si le i ra – não na
área in dus tri al –, sen do su pe ri or ao sa lá rio mé dio de
to das as de ma is la vou ras do País.

A pro du ção de ál co ol hi dra ta do gera 4 ve zes
mais em pre gos do que a uti li za ção da ga so li na C e 76 
ve zes mais em pre gos do que no caso da uti li za ção da 
ga so li na.

É im por tan te re gis trar que, com da dos le van ta-
dos em 1997, a pro du ção de 1000 ve í cu los no País
ge ra va 98,8 em pre gos para a pro du ção do com bus tí-
vel ál co ol hi dra ta do, e 24,7 em pre gos para a pro du-
ção de ga so li na C, mis tu ra da com 22% de ál co ol ani -
dro, e 1,3 em pre go, por tan to, uma di fe ren ça ab sur da,
para o com bus tí vel ga so li na A, que é a ga so li na pura,
e aqui, no Bra sil, pra ti ca men te não exis te.

Ain da se com pa ra da com ou tra ati vi da de do
agro ne gó cio, a cana-de-açú car é a ma i or em pre ga-
do ra do País. Por exem plo, para cada um em pre go
ge ra do pela soja, a nova ve de te do cam po bra si le i ro,
a cana-de-açú car gera 6 em pre gos. A pro por ção fa vo-
rá vel de 6 para 1 é ex tre ma men te alta e deve-se ao
uso in ten si vo de mão-de-obra na la vou ra ca na vi e i ra
no Bra sil.

Mais de 80% da cana co lhi da no Bra sil é cor ta da
ma nu al men te. O cor te é pre ce di do da que i ma da pa -
lha da plan ta, o que tor na o tra ba lho mais se gu ro e
ren tá vel para o tra ba lha dor. Entre tan to, a me ca ni za-
ção avan ça. No Esta do de São Pa u lo, 25% da área
plan ta da está sen do co lhi da por má qui nas. A le gis la-
ção pa u lis ta es ti pu la pra zos para que o fogo de i xe de
ser usa do no ma ne jo da cana. A evo lu ção tec no ló gi ca
é, por tan to, gra da ti va, exi gin do o de sen vol vi men to de
po lí ti cas re a lis tas de re ci cla gem e re a pro ve i ta men to
de mão-de-obra e o mo ni to ra men to de im pac tos am -
bi en ta is, re la ci o na dos com a ero são e a di fu são de
pra gas, que acom pa nham a me ca ni za ção.

Sr. Pre si den te, tam bém é im por tan te ex pli car
que, na re a li da de, ago ra, está se de sen vol ven do uma
tec no lo gia nova em que po de rão ser uti li za das na ge -
ra ção de ál co ol, não só a cana, mas, tam bém, a pa lha
da cana. Isso fa ria com que ti vés se mos um au men to
de pro du ti vi da de de cer ca de 40%, o que sig ni fi ca que 
o pre ço do ál co ol ca i ria e ele pas sa ria a ser um con -
cor ren te ain da mais im por tan te para a ga so li na e até
para o di e sel ou o gás.

Essa é uma tec no lo gia já exis ten te que al gu-
mas usi nas co me ça rão a uti li zar a par tir da pró xi ma
sa fra. Cer ta men te, com isso, te re mos a pos si bi li da-
de de con cor rer ain da mais nes se mer ca do de ál co ol
car bu ran te.

Como par tí ci pe da eco no mia na ci o nal, a
cana-de-açú car tem um lu gar de gran de im por tân cia,
pois, his to ri ca men te, foi um pro du to es sen ci al na for -
ma ção eco nô mi ca do Bra sil e se trans for mou num
ele men to im por tan tís si mo para o de sen vol vi men to do 
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País nas úl ti mas dé ca das. Essa va li o sa ma té ria-pri-
ma é a ma i or fon te de ener gia lim pa e re no vá vel de
ori gem ve ge tal do mun do.

No Bra sil, em me nos de 1% das ter ras agri cul tu-
rá ve is plan tam-se cer ca de 5 mi lhões de hec ta res de
cana, o que per mi te a pro du ção de ma té ria-pri ma
para fa bri ca ção de ener gia na tu ral re no vá vel e, o que
é mais im por tan te, eco lo gi ca men te cor re ta. O po ten-
ci al ener gé ti co da cana é de enor me efi ciên cia: cada
to ne la da, ao ser pro ces sa da, pro duz o equi va len te a
1,2 bar ril de pe tró leo. E o Bra sil, nos pro du tos prin ci-
pa is da cana – açú car e ál co ol –, é o mais com pe ti ti vo
do mun do.

Gra ças ao ele va do teor de fi bra, que lhe con fe re
in de pen dên cia em re la ção à ener gia ex ter na, a
cana-de-açú car apre sen ta, em ter mos ener gé ti cos,
gran des van ta gens com pe ti ti vas na com pa ra ção com
ou tras ma té ri as-pri mas, como no caso do mi lho e ou -
tras, além de ser re no vá vel e pou co po lu en te.

Os sub pro du tos da cana-de-açú car tam bém
são apro ve i ta dos, em lar ga es ca la, em ou tras ati vi da-
des eco nô mi cas, isen tan do o meio am bi en te da emis -
são de re sí du os e ge ran do no vas re ce i tas aos pro du-
to res. Os re sí du os só li dos e lí qui dos do pro ces so in -
dus tri al são in te gralmen te uti li za dos pe las uni da des
pro du to ras, da se guin te ma ne i ra: a pa lha e o ba ga ço
são uti li za dos como bi o mas sa para ge rar ener gia
elé tri ca e ener gia me câ ni ca, por meio do va por, uti li-
za da prin ci pal men te em in dús tri as ali men tí ci as. O vi -
nho to, que an ti ga men te era po lu i dor, é um re sí duo
da pro du ção de ál co ol que há mu i tos anos é to tal-
men te apro ve i ta do como fer ti li zan te agrí co la. A tor ta
de cana, re sí duo pro ve ni en te do pro ces so de in dus-
tri a li za ção da cana, é uti li za da tam bém como adu bo.
As pró pri as usi nas e des ti la ri as são as gran des apro -
ve i ta do ras de tais re sí du os, de vol ven do ao solo, de
onde a cana re ti rou os nu tri en tes, os pró pri os nu tri-
en tes da cana. Pes qui sas re cen tes de mons tram,
ain da, que ou tros sub pro du tos da cana te rão va lor
eco nô mi co em fu tu ro pró xi mo. É o caso de ga ses in -
dus tri a is no bres, que po de rão ser en gar ra fa dos e
ven di dos ou trans for ma dos em ou tros pro du tos, como 
o bi car bo na to de só dio.

Na mé dia, 55% da cana bra si le i ra vira ál co ol e
45%, açú car – a pro por ção é de qua se meio a meio
en tre ál co ol e açú car. Plan ta-se cana em to das as re -
giões do Bra sil, o que pos si bi li ta dois pe río dos de sa -
fra. A cana-de-açú car é a for ça mo triz de 307 uni da-
des pro du to ras de ál co ol, açú car e ener gia exis ten tes
no Bra sil, 26 das qua is es tão em Per nam bu co, res-
pon sá vel por mais de 7% da cana plan ta da no País,
co brin do 350 mil hec ta res de ter ra. Essas uni da des

pro du to ras, tam bém de no mi na das usi nas e des ti la ri-
as, pro ces sam a bi o mas sa pro ve ni en te da
cana-de-açú car e pro du zem açú car como ali men to,
co-ge ram ener gia elé tri ca a par tir da que i ma do ba ga-
ço, pro du zem ál co ol hi dra ta do para mo vi men tar ve í-
cu los e ál co ol ani dro para me lho rar o de sem pe nho
ener gé ti co e am bi en tal da ga so li na.

O ál co ol já era uti li za do como adi ti vo da ga so li na
na pri me i ra me ta de do sé cu lo XX, ten do che ga do à
pro por ção de 42% de mis tu ra na ga so li na du ran te a
cri se pro vo ca da pela se gun da Gu er ra Mun di al. Nas
dé ca das de 50 a 70, o ál co ol car bu ran te per deu par te
de sua for ça, ten do sido re du zi do o per cen tu al de sua
uti li za ção como adi ti vo da ga so li na para 2,9%. To da-
via, com a que da do pre ço do açú car e o au men to dos 
pre ços in ter na ci o na is do pe tró leo, na cha ma da cri se
do pe tró leo nos anos se ten ta, com as gran des al tas
de 1973 e 1979, re tor nou-se no va men te ao ál co ol
como fon te ener gé ti ca.

É a par tir da dé ca da de 70 que de fato se de sen-
vol ve a tec no lo gia e a pro du ção do ál co ol no País. O
ál co ol é um com bus tí vel não po lu en te, re no vá vel, e o
Bra sil foi o pri me i ro país a uti li zá-lo como fon te de
ener gia. Mis tu ra do à ga so li na, na taxa de 22% de ál -
co ol ani dro e como ál co ol puro, na for ma hi dra ta da,
uti li za do como com bus tí vel em ve í cu los mo vi dos ex -
clu si va men te à ál co ol, o con su mo des se com bus tí vel
se ex pan diu a par tir da dé ca da de 80 com o apo io do
Go ver no Fe de ral, que ins ti tu iu o Proál co ol. O pro gra-
ma de in cen ti vo ao ál co ol foi a base de sus ten ta ção
de seu pro ces so de de sen vol vi men to.

O pro gra ma de ál co ol no Bra sil pas sou por di fe-
ren tes fa ses. A fase ini ci al com pro du ção de ál co ol
ani dro para mis tu ra à ga so li na, pas san do de 600 mi -
lhões, 1975/1976, para 3,4 bi lhões de li tros,
1979/1980, ca ben do sua pro du ção às des ti la ri as ane -
xas às usi nas de açú car. A fase se guin te foi de gran -
des in cen ti vos à pro du ção de ál co ol, de vi do às im por-
ta ções do pe tró leo re pre sen ta rem até 46% da pa u ta
bra si le i ra, com o se gun do cho que do pe tró leo, no fi nal
da dé ca da de 70.

Hoje em dia a im por ta ção de pe tró leo não é
mais im por tan te para o Bra sil; no ano que vem, se
não ocor rer nes te ano, o País terá uma pa u ta po si ti va
em re la ção ao pe tró leo, ou seja, vai ex por tar ga so li na
e im por tar me nos di e sel e pe tró leo.

Em 1984, os car ros à ál co ol já res pon di am por
94,4% da pro du ção das mon ta do ras. To dos co nhe ce-
mos essa his tó ria do car ro a ál co ol: che gou a 94% e,
de po is, foi ca in do de tal ma ne i ra que, hoje, pra ti ca-
men te, há pou cos car ros a ál co ol.
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Ago ra, há uma gran de no vi da de: a che ga da dos
ve í cu los fle xí ve is ou bi com bus tí vel, que traz con si go
uma re vo lu ção para o mer ca do au to mo bi lís ti co na ci o-
nal e pro vo ca rá um gran de cres ci men to da de man da
pelo ál co ol nos pró xi mos anos.

Como sa be mos, an ti ga men te, o car ro ou era a
ál co ol ou a ga so li na. Ago ra, já fo ram lan ça dos, por di -
ver sas mon ta do ras bra si le i ras, car ros bi com bus tí vel,
que per mi ti rá ao usuá rio es co lher o car ro, na que le
mo men to, de acor do com o com bus tí vel mais ba ra to:
o ál co ol, a ga so li na ou a mis tu ra dos dois. Com isso, o
pro gra ma vai ter novo in cen ti vo mu i to im por tan te.
Além do avan ço tec no ló gi co de que já fa lei, há pos si-
bi li da de de ter um mer ca do de car ro a ál co ol jun to ao
de car ro a ga so li na.

Sr. Pre si den te, já que meu tem po está ter mi nan-
do, vou pu lar al gu mas par tes e peço a V. Exª que meu
pro nun ci a men to seja con si de ra do na ín te gra.

Para ter mi nar, o apo io do Go ver no Fe de ral e da
so ci e da de ao se tor su cro al co o le i ro será de ci si vo para 
a re to ma da do cres ci men to des sa ati vi da de, que se
co lo ca como uma das so lu ções para a re to ma da do
de sen vol vi men to do País e con se qüen te pa vi men ta-
ção do fu tu ro.

A ati vi da de é gran de ge ra do ra de em pre gos, al -
ter na ti va es tra té gi ca para a ma triz ener gé ti ca, como
já dis se, e gran de co la bo ra do ra da me lho ria da ques -
tão am bi en tal. Os be ne fí ci os que traz à Na ção são
mu i to gran des. Por tan to, para que pos sa cres cer e
mul ti pli car os seus be ne fí ci os, o se tor su cro al co o le i ro
pre ci sa que o Go ver no Fe de ral es ta be le ça uma po lí ti-
ca es tra té gi ca para essa ati vi da de. Uma agen da a
par tir dos se guin tes as sun tos deve ser im ple men ta da
ime di a ta men te:

1º) Aber tu ra de no vos mer ca dos de ex por ta ção
de ál co ol car bu ran te;

2º) Qu e bra de bar re i ras pro te ci o nis tas para o
açú car bra si le i ro nos mer ca dos eu ro peu e ame ri ca no
– são co i sa ex ter nas, va mos di zer as sim;

3º) Inves ti men to na co-ge ra ção de ener gia a
par tir da bi o mas sa da cana-de-açú car;

4º) Pa ga men to de sub sí di os de equa li za ção aos 
Esta dos que pos su em me nor pro du ti vi da de, como os
do Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te;

5º) Apo io ao cres ci men to do mer ca do in ter no de 
ve í cu los a ál co ol e ve í cu los com mo to res fle xí ve is,
prin ci pal men te;

6º) Implan ta ção de um pro gra ma de bi o com bus-
tí ve is, com a mis tu ra do ál co ol tam bém no di e sel, as -
sim como acon te ce hoje com a ga so li na.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, em pro -
nun ci a men tos fu tu ros de ve rei de ta lhar cada um dos
as sun tos que in te gram esta agen da, su ge rin do e co -
bran do ini ci a ti vas ao Go ver no Fe de ral que re dun dem
no apro ve i ta men to do enor me po ten ci al que o Bra sil
pos sui nes te se tor. O em pre sa ri a do bra si le i ro vem fa -
zen do sua par te, res ta ago ra ao Po der Pú bli co cum -
prir tam bém o seu de ver.

Mu i to obri ga do.
Sr. Pre si den te, peço que meu dis cur so seja pu -

bli ca do na ín te gra.

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

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – O Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, a ener gia é uma das va -
riá ve is mais es tra té gi cas para o pro ces so glo ba li za do
em que vive o mun do atu al. Daí se re ves tir de um as -
pec to de se gu ran ça na ci o nal, cujo do mí nio im pli ca
em con fli tos e ri va li da des en tre os pa í ses. Todo pro -
gres so eco nô mi co de pen de da for ma com que o país
uti li za suas fon tes de ener gia – se jam es go tá ve is ou
re no vá ve is – tan to para o mo vi men to de má qui nas
quan to para o trans por te de car gas e pes so as.

Nes te con tex to, a cana-de-açú car pos sui im por-
tân cia es tra té gi ca para o Bra sil. Pro por ci o na a ge ra-
ção de ener gia lim pa e re no vá vel, como de man da a
hu ma ni da de do mi lê nio que se ini cia. Ela en con tra, no 
Bra sil, con di ções de cli ma e lu mi no si da de ide a is para
ge rar alta pro du ti vi da de. O país ain da dis põe de vas -
tas ex ten sões de áre as agri cul tá ve is, pro pí ci as à cul -
tu ra da cana, fon te pri má ria de ener gia. Os pro du to res
de sen vol ve ram no país a mais avan ça da tec no lo gia
do mun do em pro du ção agrí co la e in dus tri al de cul ti vo
e pro ces sa men to da cana-de-açú car. Tudo isso co lo-
ca o Bra sil como o prin ci pal de ten tor e for ne ce dor
mun di al des sa ener gia.

É mu i to im por tan te para um país ser auto-su fi ci-
en te na pro du ção da ener gia que con so me. Mais im -
por tan te, ain da, é de ter o con tro le de fon tes ener gé ti-
cas, pas sí ve is de se rem co mer ci a li za das com ou tras
na ções do glo bo, ge ran do cada vez mais ri que za para 
sua eco no mia.

Os com bus tí ve is de ori gem fós sil, que têm como
prin ci pal re pre sen tan te o pe tró leo, não pos su em
pers pec ti vas de so bre vi vên cia no lon go pra zo. Pri me i-
ro por que suas re ser vas são fi ni tas e se gun do por que
são ex tre ma men te po lu en tes, ca u san do ma les à sa ú-
de hu ma na e aque ci men to da tem pe ra tu ra da Ter ra.

Atu al men te o mun do bus ca fon tes de ener gia
que te nham como ca rac te rís ti cas prin ci pa is, se rem
re no vá ve is e lim pas. Mu i tos es tu dos e pes qui sas já
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apon tam para as fon tes de ener gia do fu tu ro como a
so lar, o hi dro gê nio e o ál co ol car bu ran te, con for me a
fi na li da de do uso.

As pers pec ti vas para o ál co ol car bu ran te são
oti mis tas. Os pa í ses sig na tá ri os do Pro to co lo de Kyo -
to, im pul si o na dos por com pro mis sos as su mi dos para
a re du ção da emis são de po lu en tes, bus cam al ter na-
ti vas de de sen vol vi men to lim po. Este mo vi men to deve 
pro vo car um in cre men to na de man da mun di al de ál -
co ol com bus tí vel su pe ri or a 14 bi lhões de li tros em um 
fu tu ro pró xi mo, trans for man do o ál co ol em uma com-
mo dity de gran de ace i ta ção in ter na ci o nal. Eis aí,
uma gran de opor tu ni da de para o Bra sil.

O ál co ol car bu ran te é ori gi na do da bi o mas sa
(de cana-de-açú car, mi lho etc.) que de pen de de far ta
luz do sol para cres cer e pro du zir bem. Pa í ses do he -
mis fé rio nor te têm ba i xa in ci dên cia so lar, se com pa ra-
dos com pa í ses do he mis fé rio sul, o que os co lo ca em 
des van ta gem. Além dis to, os pa í ses mais de sen vol vi-
dos do pla ne ta não tem mu i tas áre as agri cul tá ve is ex -
ce den tes para pro du zir bi o mas sa su fi ci en te para ge -
rar ener gia re no vá vel em gran des quan ti da des.

Ou tro re le van te di fe ren ci al es tra té gi co da
cana-de-açú car é que esta cul tu ra pro duz três fon tes
de ener gia, si mul ta ne a men te. A pri me i ra é o pró prio
açú car, im por tan te fon te ener gé ti ca para o ser hu ma-
no, que por ser abun dan te e ba ra ta é uma das mais
uti li za das atu al men te. A se gun da é o ál co ol car bu ran-
te, fon te de ener gia para com bus tão em aviões, au to-
mó ve is e ca mi nhões, seja como adi ti vo seja como
com bus tí vel prin ci pal. A ter ce i ra é a ener gia elé tri ca,
ge ra da atra vés da co-ge ra ção uti li zan do a bi o mas sa
do ba ga ço da cana-de-açú car, como ma té ria-pri ma.

Vis ta sob o pon to de vis ta es tra té gi co, os pro du-
tos da cana-de-açú car de vem ser va lo ri za dos como
al gu mas das prin ci pa is fon tes de ener gia para o de -
sen vol vi men to do país. A cana-de-açú car é uma real
al ter na ti va para o aten di men to da de man da in ter na
de ener gia e seus pro du tos po dem ser ex por ta dos,
ge ran do ri que zas e di vi sas para o Bra sil.

Va por e ca lor são mu i to im por tan tes no pro ces-
so de ob ten ção de açú car e de ál co ol. O va por, ob ti do
pela que i ma do ba ga ço da cana, mo vi men ta tur bi nas,
ge ran do ener gia elé tri ca que tor na auto-su fi ci en tes
as uni da des in dus tri a is pro du to ras, ge ran do ex ce den-
tes, que são ven di dos às con ces si o ná ri as. Esta ener -
gia ge ra da a par tir da bi o mas sa da cana é pro du zi da
no pe río do seco, jus ta men te quan do o país mais pre -
ci sa de com ple men ta ção da ge ra ção de ener gia elé -
tri ca. O se tor su cro al co o le i ro se apre sen ta as sim,
como uma al ter na ti va ener gé ti ca para o cres ci men to

do país e para a es cas sez de ener gia de fon tes tra di-
ci o na is.

O se tor su cro al co o le i ro bra si le i ro co lo cou o país 
na li de ran ça mun di al em ge ra ção de ener gia cuja fon -
te pri má ria é a cana-de-açú car. O Bra sil é o ma i or pro -
du tor de cana do pla ne ta, com 290 mi lhões de to ne la-
das/ano, se gui do de Índia e Aus trá lia. Pro du zi rá nes ta
sa fra cer ca de 12,6 bi lhões de li tros de ál co ol, sen do
tam bém o ma i or pro du tor, se gui do dos EUA, com 8,5
bi lhões li tros de ál co ol car bu ran te a base de mi lho. Na
sa fra de 2001/2002 o Bra sil pro du ziu 37,69% de todo
o ál co ol do mun do, sen do se gui do pe los Esta dos Uni -
dos com 24%, a Chi na com 9,78%, a União Eu ro péia
com 6,84% e a Índia com 5,1%.

Caso o se tor não seja tra ta do com a im por tân cia
es tra té gi ca a que faz jus, esta li de ran ça pode es tar
ame a ça da, pois na pers pec ti va de cres ci men to atu al
da pro du ção de ál co ol, os EUA de vem ul tra pas sar a
pro du ção bra si le i ra em três anos, de ven do che gar em 
2012 a uma pro du ção de 26,5 bi lhões de li tros de ál -
co ol car bu ran te, so men te des ti na do como adi ti vo da
ga so li na con su mi da na que le país.

O Bra sil é tam bém o ma i or pro du tor de açú car
do mun do, com uma pro du ção 20,2 mi lhões de to ne-
la das/ano, com os me no res cus tos de pro du ção. Na
sa fra 2001/2002 o país pro du ziu 19,2 mi lhões de to -
ne la das, 14,48% do to tal. A Índia vem em se gun do lu -
gar, com União Eu ro péia, Chi na e EUA na se qüên cia.
Nos so País é ain da o ma i or ex por ta dor do pro du to.
Cer ca de 40% da pro du ção bra si le i ra de açú car é
des ti na da ao mer ca do in ter no. Os ou tros 60% são ex -
por ta dos e ge ra ram em 2001, US$ 2,28 bi lhões de
dó la res para a ba lan ça co mer ci al bra si le i ra.  Hoje o
Bra sil de tém so zi nho, mais de um ter ço do mer ca do
in ter na ci o nal li vre de açú car.

O país ex por ta três ti pos de açú car – VHP, Re fi-
na do e Orgâ ni co – e há pelo me nos cin co anos a Rús -
sia se man tém como a ma i or im por ta do ra do açú car
bra si le i ro. O Esta do de Per nam bu co é um dos prin ci-
pa is ex por ta do res de açú car do país.

A agro in dús tria su cro al co o le i ra é uma das ma i o-
res ge ra do ras de em pre go na eco no mia bra si le i ra,
sen do res pon sá vel por cer ca de 1 mi lhão de pos tos
de tra ba lho.A me ta de dos em pre gos ge ra dos pode
ser atri bu í da ao ál co ol e a ou tra me ta de ao açú car. O
in ves ti men to por pos to de tra ba lho ge ra do é re la ti va-
men te ba i xo, em com pa ra ção com ou tras ati vi da des
in dus tri a is, o que é al ta men te be né fi co em um país
es cas so em opor tu ni da des de tra ba lho e ca pi tal. O in -
ves ti men to mé dio por em pre go no se tor su cro al co o le-
i ro no Bra sil é de US$ 12 mil, en quan to no se tor quí -
mi co e pe tro quí mi co é de US$ 220 mil, no se tor me ta-
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lúr gi co US$ 145 mil e na in dús tria au to mo ti va e de au -
to pe ças, US$ 91 mil. 

Além do re du zi do va lor do in ves ti men to mé dio
para ge ra ção de em pre gos, o se tor su cro al co o le i ro
ain da con ta com ou tro im por tan te com po nen te eco-
nô mi co, que é o sa lá rio mé dio da agro in dús tria ca na-
vi e i ra. O sa lá rio do se tor su cro al co o le i ro é con si de ra-
do como o me lhor na área agrí co la bra si le i ra, sen do
su pe ri or ao sa lá rio mé dio de to das as de ma is la vou-
ras do país. 

A pro du ção de ál co ol hi dra ta do gera 4 ve zes
mais em pre gos do que a uti li za ção da ga so li na C e 76 
ve zes mais em pre gos do que no caso da uti li za ção da 
ga so li na A. É im por tan te re gis trar que, com da dos le -
van ta dos em 1997, a pro du ção de mil ve í cu los no
país ge ra va 98,8 em pre gos para a pro du ção do com -
bus tí vel ál co ol hi dra ta do e 24,7 em pre gos para a pro -
du ção de ga so li na C (com 22% de ál co ol ani dro) e 1,3 
em pre go para o com bus tí vel ga so li na A (ga so li na
pura). Ain da se com pa ra do com ou tras ati vi da des do
agro ne gó cio, a cana-de-açú car é a ma i or em pre ga-
do ra do país. Por exem plo, para cada 1 em pre go ge ra-
do pela soja – a nova ve de te do cam po bra si le i ro – a
cana-de-açú car gera 6 em pre gos. A pro por ção fa vo-
rá vel de 6 para 1 é ex tre ma men te alta e deve-se ao
uso in ten si vo de mão-de-obra na la vou ra ca na vi e i ra
no Bra sil.

Mais de 80% da cana co lhi da no Bra sil são cor -
ta das ma nu al men te. O cor te é pre ce di do da que i ma
da pa lha da plan ta, o que tor na o tra ba lho mais se gu-
ro e ren tá vel para o tra ba lha dor. Entre tan to a me ca ni-
za ção avan ça. No Esta do de São Pa u lo, 25% da área
plan ta da está sen do co lhi da por má qui nas. A le gis la-
ção pa u lis ta es ti pu la pra zos para que o fogo de i xe de
ser usa do no ma ne jo da cana. A evo lu ção tec no ló gi ca
é, por tan to, gra da ti va, exi gin do o de sen vol vi men to de
po lí ti cas re a lis tas de re ci cla gem e re a pro ve i ta men to
de mão-de-obra e o mo ni to ra men to de im pac tos am -
bi en ta is, re la ci o na dos com a ero são e a di fu são de
pra gas que acom pa nham a me ca ni za ção.

Como par tí ci pe da eco no mia na ci o nal, a
cana-de-açú car tem um lu gar de gran de im por tân cia,
pois, his to ri ca men te, foi um pro du to es sen ci al na for -
ma ção eco nô mi ca do Bra sil, e se trans for mou num
ele men to im por tan tís si mo para o de sen vol vi men to do 
país nas úl ti mas dé ca das. Essa va li o sa ma té ria-pri ma
é a ma i or fon te de ener gia lim pa e re no vá vel de ori -
gem ve ge tal do mun do con tem po râ neo. Dela se re ti ra
hoje, prin ci pal men te ál co ol – com bus tí vel, in dus tri al e
para be bi das – e tam bém ener gia me câ ni ca e elé tri-
ca. Além dis to, a cana-de-açú car des do bra-se em
gran de uti li da de nos la res, para con su mo do més ti co

de inú me ros pro du tos, dos qua is o prin ci pal é o açú -
car. Do mes mo modo ocor re na in dús tria, para pro du-
ção de ali men tos, be bi das e pro du tos quí mi cos.

No Bra sil, em me nos de 1% das ter ras agri cul tá-
ve is plan tam-se cer ca de 5 mi lhões de hec ta res de
cana (duas ve zes a área do Esta do do Pi a uí), o que
per mi te a pro du ção ma té ria-pri ma para fa bri ca ção de
ener gia na tu ral, re no vá vel e, o que é mais im por tan te,
eco lo gi ca men te cor re ta. O po ten ci al ener gé ti co da
cana é de enor me efi ciên cia, cada to ne la da ao ser
pro ces sa da pro duz o equi va len te a 1,2 bar ril de pe tró-
leo. E o Bra sil, nos pro du tos prin ci pa is da cana – açú -
car e ál co ol – é o mais com pe ti ti vo do mun do.

Gra ças ao ele va do teor de fi bra, que lhe con fe re
in de pen dên cia em re la ção à ener gia ex ter na, a
cana-de-açú car apre sen ta, em ter mos ener gé ti cos,
gran des van ta gens com pe ti ti vas na com pa ra ção com
ou tras ma té ri as-pri mas, além de ser re no vá vel e pou -
co po lu en te.

Os sub pro du tos da cana-de-açú car tam bém
são apro ve i ta dos, em lar ga es ca la, em ou tras ati vi da-
des eco nô mi cas, isen tan do o meio-am bi en te de
emis são de re sí du os e ge ran do no vas re ce i tas aos
pro du to res. Os re sí du os só li dos e lí qui dos do pro ces-
so in dus tri al são in te gral men te uti li za dos pe las uni da-
des pro du to ras. A pa lha e o ba ga ço são uti li za dos
como bi o mas sa para ge rar ener gia elé tri ca e ener gia
me câ ni ca (va por), uti li za da prin ci pal men te em in dús-
tri as ali men tí ci as. O vi nho to é um re sí duo da pro du-
ção de ál co ol, que há mu i tos anos é to tal men te apro -
ve i ta do como fer ti li zan te agrí co la. A tor ta de cana, re -
sí duo pro ve ni en te do pro ces so de in dus tri a li za ção da
cana, é uti li za da como adu bo. As pró pri as usi nas e
des ti la ri as são as gran des apro ve i ta do ras de tais re sí-
du os, de vol ven do ao solo, de onde a cana re ti rou nu -
tri en tes, os pró pri os nu tri en tes da cana. Pes qui sas re -
cen tes de mons tram ain da, que ou tros sub pro du tos
da cana te rão va lor eco nô mi co em fu tu ro pró xi mo. É o
caso de ga ses in dus tri a is no bres, que po de rão ser
en gar ra fa dos e ven di dos ou trans for ma dos em ou tros
pro du tos, como o bi car bo na to de só dio.

Na mé dia, 55% da cana bra si le i ra vira ál co ol e
45%, açú car. Plan ta-se cana em to das as re giões do
Bra sil, o que pos si bi li ta dois pe río dos de sa fra. A
cana-de-açú car é a for ça mo triz de 307 uni da des pro -
du to ras de ál co ol, açú car e ener gia exis ten tes no Bra -
sil, 26 das qua is es tão em Per nam bu co, res pon sá vel
por mais de 7% da cana plan ta da no país co brin do
350.000 hec ta res de ter ra. Essas uni da des pro du to-
ras, tam bém de no mi na das usi nas e des ti la ri as, pro-
ces sam a bi o mas sa pro ve ni en te da cana-de-açú car e 
pro du zem açú car como ali men to, co-ge ram ener gia
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elé tri ca a par tir da que i ma do ba ga ço nas cal de i ras,
pro du zem ál co ol hi dra ta do para mo vi men tar ve í cu los
e ál co ol ani dro e para me lho rar o de sem pe nho ener -
gé ti co e am bi en tal da ga so li na.

Esta do de Per nam bu co – quin to ma i or pro du tor
de cana-de-açú car do Bra sil – pro du ziu na úl ti ma sa -
fra per to de 15 mi lhões de to ne la das de cana-de-açú -
car, que fo ram trans for ma das em 306 mi lhões de li -
tros de ál co ol e 1,2 mi lhões de to ne la das de açú car. A
pro du ção su cro al co o le i ra per nam bu ca na se re ves te
de um ca rá ter mu i to im por tan te, de vi do ao fato de que 
é uma in dús tria que pro ces sa toda a ma té ria-pri ma
agrí co la pro du zi da no Esta do, en quan to vá ri os ou tros
pro du tos da agro pe cuá ria são ven di dos in na tu ra
para ou tras Uni da des da Fe de ra ção e até para o ex te-
ri or. Toda cana-de-açú car pro du zi da em Per nam bu co
é pro ces sa da no pró prio Esta do.

O ál co ol já era uti li za do como adi ti vo da ga so li na
na pri me i ra me ta de do sé cu lo XX, ten do che ga do à
pro por ção de 42% de mis tu ra na ga so li na du ran te a
cri se pro vo ca da pela 2ª Gu er ra Mun di al. Nas dé ca das
de 50 a 70, o ál co ol car bu ran te per deu par te de sua
for ça, ten do sido re du zi do o per cen tu al de sua uti li za-
ção como adi ti vo da ga so li na para 2,9%. To da via com
a que da do pre ço do açú car e o au men to dos pre ços
in ter na ci o na is do pe tró leo nos anos 70, com as gran -
des al tas de 1973 e 1979, re tor nou-se no va men te ao
ál co ol como fon te ener gé ti ca.

É a par tir da dé ca da de 70 que de fato se de sen-
vol ve a tec no lo gia e a pro du ção do ál co ol no país. O
ál co ol é um com bus tí vel não po lu en te, re no vá vel e o
Bra sil foi o pri me i ro país a uti li zá-lo como fon te de
ener gia. Mis tu ra do à ga so li na, na taxa de 22% de ál -
co ol ani dro e como ál co ol puro, na for ma hi dra ta da,
uti li za do como com bus tí vel em ve í cu los mo vi dos ex -
clu si va men te a ál co ol, o con su mo des se com bus tí vel
se ex pan diu a par tir da dé ca da de 80 com o apo io do
Go ver no Fe de ral que ins ti tu iu o PROÁLCOOL. O pro -
gra ma de in cen ti vo ao ál co ol foi a base de sus ten ta-
ção de seu pro ces so de de sen vol vi men to.

Com isso, o Bra sil apos tou no ál co ol com bus tí-
vel como al ter na ti va para di mi nu ir sua vul ne ra bi li da de
ener gé ti ca e pou par dó la res, na ba lan ça co mer ci al. O
Go ver no Fe de ral cri ou um pro gra ma de di ver si fi ca ção
para a in dús tria açu ca re i ra, com gran des in ves ti men-
tos, pú bli cos e pri va dos, apo i a dos pelo Ban co Mun di-
al, o que pos si bi li tou a am pli a ção da área plan ta da
com cana-de-açú car e a im plan ta ção de des ti la ri as
de ál co ol, au tô no mas ou ane xas às usi nas de açú car
exis ten tes.

O pro gra ma de ál co ol no Bra sil pas sou por di fe-
ren tes fa ses. A fase ini ci al com pro du ção de ál co ol

ani dro para mis tu ra à ga so li na, pas san do de 600 mi -
lhões (1975/76) para 3,4 bi lhões de li tros (1979/80)
ca ben do sua pro du ção às des ti la ri as ane xas às usi -
nas de açú car. A fase se guin te foi de gran des in cen ti-
vos à pro du ção de ál co ol, de vi do às im por ta ções do
pe tró leo re pre sen ta rem até 46% da pa u ta bra si le i ra,
com o se gun do cho que do pe tró leo, no fi nal da dé ca-
da de 1970.

A uti li za ção em lar ga es ca la do ál co ol deu-se a
par tir de 1980, quan do o ál co ol pas sou a ser usa do
para mo ver ve í cu los cu jos mo to res o uti li za vam como
com bus tí vel puro (ál co ol hi dra ta do), mas as adap ta-
ções dos mo to res mo vi dos a ga so li na, ain da não
apre sen ta vam de sem pe nho ade qua do. Com o in ten-
so de sen vol vi men to da en ge nha ria na ci o nal, sur gi-
ram, com su ces so, mo to res es pe ci al men te de sen vol-
vi dos para o ál co ol hi dra ta do.

Em 1984, os car ros a ál co ol já res pon di am por
94,4% da pro du ção das mon ta do ras. Des de 1986, no
en tan to, afas ta da a cri se do pe tró leo, e cen tran do-se
as po lí ti cas eco nô mi cas in ter nas na con ten ção dos
gas tos pú bli cos, para li mi tar a in fla ção, o go ver no
con tri bu iu de ci si va men te para o iní cio de uma cur va
des cen den te de pro du ção de car ros a ál co ol, re du zin-
do os es tí mu los à pro du ção. Mes mo com a exis tên cia
de ál co ol nas uni da des pro du to ras, o go ver no não foi
ca paz de re sol ver pro ble mas lo gís ti cos, que se avo lu-
ma ram, e pro vo cou uma cri se lo ca li za da de abas te ci-
men to em 1989.

A par tir daí, a in dús tria au to mo bi lís ti ca co me çou
a in ver ter a cur va da pro du ção de car ros a ál co ol, de -
vi do aos ex ce den tes na pro du ção de ga so li na. A par -
ti ci pa ção anu al caiu de 63% da pro du ção to tal de ve í-
cu los fa bri ca dos em 1988, para 47% em 1989, 10%
em 1990, 0,44% em 1996 e 0,06% em 1997, sua me -
nor par ti ci pa ção. Atu al men te há uma re to ma da do
cres ci men to na ven da de ve í cu los a ál co ol car bu ran-
te, que no úl ti mo ano re pre sen tou 3,3% do to tal de ve -
í cu los. A che ga da dos ve í cu los fle xí ve is ou bi com bus-
tí vel traz con si go uma re vo lu ção para o mer ca do au -
to mo bi lís ti co na ci o nal e pro vo ca rá um gran de cres ci-
men to da de man da pelo ál co ol nos pró xi mos anos.

A que da da de man da de ál co ol hi dra ta do foi
com pen sa da pelo ma i or uso do ál co ol ani dro, que
acom pa nha o cres ci men to da fro ta bra si le i ra de ve í-
cu los le ves. Em mais de 25 anos de his tó ria de uti li za-
ção do ál co ol em lar ga es ca la, o Bra sil de sen vol veu
tec no lo gia de mo to res e lo gís ti ca de trans por te e dis -
tri bu i ção do pro du to úni cas no mun do. Hoje, há de ter-
mi na ção le gal no sen ti do de que toda ga so li na bra si-
le i ra con te nha en tre 20 % e 25% de ál co ol ani dro,
com va ri a ção apro xi ma da de 1%. A de fi ni ção pon tu al
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cabe ao CIMA – Con se lho Inter mi nis te ri al de Açú car
e Álco ol, e é fe i ta de modo a equi li brar a re la ção en tre
ofer ta e con su mo.

O Bra sil de sen vol veu in fra-es tru tu ra ím par de
dis tri bu i ção do com bus tí vel e de tém uma rede de
mais de 25 mil pos tos, com bom bas de ál co ol hi dra ta-
do. Hoje, mais de 3 mi lhões de ve í cu los, que ro dam
no Bra sil, uti li zam o ál co ol hi dra ta do como com bus tí-
vel. O ál co ol ani dro é mis tu ra do à ga so li na, que é uti li-
za da pelo res tan te da fro ta bra si le i ra, de 17 mi lhões
de ve í cu los.

Com os pre ços atu a is do bar ril de pe tró leo, os
cus tos de pro du ção do ál co ol car bu ran te con se guem
ser com pe ti ti vos em re la ção à ga so li na, vis to que os
cus tos de pro du ção do ál co ol e do açú car do Bra sil
são os me no res do mun do. Nas úl ti mas duas dé ca-
das, o de sen vol vi men to e a im plan ta ção de no vas téc -
ni cas e tec no lo gi as no se tor su cro al co o le i ro fo ram os
gran des res pon sá ve is pela re du ção nos seus cus tos
de pro du ção. De 1976 a 2002, os cus tos de pro du ção
do ál co ol car bu ran te ca í ram de apro xi ma da men te 75
US$/BEP para apro xi ma da men te 27 US$/BEP, o que
cor res pon de a uma alta taxa mé dia de re du ção de
cus tos de 3% ao ano. 

O cres ci men to da pro du ti vi da de e a re du ção de
cus tos da agro in dús tria ca na vi e i ra tam bém al can çam
a pro du ção de açú car, onde te mos o me nor cus to do
pla ne ta. Para se pro du zir uma to ne la da de açú car no
Bra sil con so me-se em mé dia US$180. Para efe i to
com pa ra ti vo, po de mos ci tar os ou tros dois prin ci pa is
pro du to res de açú car do mun do tem cus tos bem su -
pe ri o res. Na Aus trá lia, este cus to é de US$350, che -
gan do a US$700 nos pa í ses da União Eu ro péia, cuja
pro du ção é for te men te sub si di a da. É im por tan te res -
sal tar que o se tor su cro al co o le i ro, hoje, no Bra sil des -
ta ca-se por uti li zar a tec no lo gia agrí co la e in dus tri al
mais avan ça da do glo bo.

O con su mo de ál co ol car bu ran te no Bra sil, evi ta
a im por ta ção de 2 bi lhões de dó la res de pe tró leo,
con tri bu in do para o su pe rá vit na ba lan ça co mer ci al.
Além dis to, o ál co ol bra si le i ro deve in cre men tar ain da
mais a ba lan ça co mer ci al bra si le i ra com no vos ne gó-
ci os de ex por ta ção. Nos úl ti mos anos o ál co ol teve um 
ba lan ço de ex por ta ções lí qui das po si ti vo e há cla ra
ten dên cia de que o Bra sil de ve rá ser um sig ni fi ca ti vo
ex por ta dor des se pro du to, de vi do às van ta gens com -
pa ra ti vas da pro du ção no país e à ado ção, em di ver-
sos pa í ses de pro gra mas de uso do ál co ol com bus tí-
vel, como es tra té gia de me lho ria am bi en tal e re du ção
de emis sões de ga ses na at mos fe ra.

Em re la ção à pro du ção de ener gia elé tri ca o se -
tor su cro al co o le i ro tem po ten ci al para co-ge rar 7 mil

Mw. A po tên cia ins ta la da no Bra sil atu al men te é de 70 
mil Mw. E mais, a co-ge ra ção a par tir da bi o mas sa da
cana-de-açú car pode ser a so lu ção para o pro ble ma
ener gé ti co do país. A ener gia co-ge ra da pe las usi nas
e des ti la ri as ocor re no pe río do seco, exa ta men te
quan do os re ser va tó ri os das hi dro e lé tri cas es tão
mais ba i xos. A com ple men ta ri da de das duas ma tri zes
ener gé ti cas co lo cam o Bra sil em si tu a ção pri vi le gi a-
da. Mas é ne ces sá rio apo i ar a ener gia co-ge ra da a
par tir da bi o mas sa, para que ela atin ja o seu po ten ci al
e ca u se efe i tos be né fi cos ao país. Atu al men te em
São Pa u lo já há uma po tên cia ini ci al de 300 Mw dis -
po ni bi li za dos para o sis te ma elé tri co, de for ma que a
ener gia elé tri ca que vem da cana já aju da a ilu mi nar
di ver sas ci da des bra si le i ras.

O apo io do Go ver no Fe de ral e da so ci e da de ao
se tor su cro al co o le i ro será de ci si vo para re to ma da do
cres ci men to des ta ati vi da de, que se co lo ca como uma
das so lu ções para a re to ma da do de sen vol vi men to do
país e con se qüen te pa vi men ta ção do fu tu ro.

A ati vi da de é gran de ge ra do ra de em pre gos, al -
ter na ti va es tra té gi ca para a ma triz ener gé ti ca e gran -
de co la bo ra do ra da me lho ria da ques tão am bi en tal.
Os be ne fí ci os que traz à na ção são mu i to gran des.
Por tan to, para que pos sa cres cer e mul ti pli car os seus 
be ne fí ci os o se tor su cro al co o le i ro pre ci sa que o Go-
ver no Fe de ral es ta be le ça uma po lí ti ca es tra té gi ca
para esta ati vi da de. Uma agen da a par tir dos se guin-
tes as sun tos deve ser im ple men ta da ime di a ta men te:

• Aber tu ra de no vos mer ca dos de ex por ta ção de 
ál co ol car bu ran te;

• Qu e bra de bar re i ras pro te ci o nis tas para o açú -
car bra si le i ro, nos mer ca dos eu ro peu e ame ri-
ca no;

• Inves ti men to na co-ge ra ção de ener gia a par tir
da bi o mas sa da cana-de-açú car;

• Pa ga men to de sub sí dio de equa li za ção aos
es ta dos que pos su em ba i xa pro du ti vi da de,
como os do Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te;

• Apo io ao cres ci men to do mer ca do in ter no de
ve í cu los a ál co ol e ve í cu los com mo to res fle xí-
ve is;

• Implan ta ção de um pro gra ma de bi o com bus tí-
ve is, com a mis tu ra do ál co ol no di e sel, as sim
como acon te ce hoje com a ga so li na.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em pro -
nun ci a men tos fu tu ros de ve rei de ta lhar cada um dos
as sun tos que in te gram esta agen da, su ge rin do e co -
bran do ini ci a ti vas ao Go ver no Fe de ral que re dun dem
no apro ve i ta men to do enor me po ten ci al que o Bra sil
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pos sui nes te se tor. O em pre sa ri a do bra si le i ro vem fa -
zen do sua par te, res ta ao po der pú bli co cum prir o seu 
de ver.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – V. Exª
será aten di do, de acor do com o Re gi men to.

Com a pa la vra S. Exª o Se na dor Mag no Mal ta,
que usa rá a pa la vra 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.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e 
Srs. Se na do res, o Bra sil que as sis te à TV Se na do e
pes so as que es tão na ga le ria, eu gos ta ria de re gis-
trar, nes te mo men to, uma si tu a ção que ne ces si ta que
to me mos pro vi dên ci as com de ter mi na da ur gên cia.

Esti ve nos Esta dos Uni dos, em Nova Ior que e
na ci da de de Dan bury, onde o Côn sul bra si le i ro foi-se
en con trar co mi go. As re cla ma ções de Orlan do e de
Mi a mi são a res so nân cia do so fri men to de to dos os
bra si le i ros que es tão na Amé ri ca. Os his pâ ni cos na
Amé ri ca são tra ta dos como his pâ ni cos; os por tu gue-
ses, como por tu gue ses e os bra si le i ros, como imi-
gran tes ile ga is. Não sei por quê, não ou sa ria di zer que 
há uma dis cri mi na ção de li be ra da con tra nós. Se ria
mu i ta ou sa dia por mi nha par te, mas per ce bi que há
um aban do no dos bra si le i ros no ex te ri or e esse é o
so fri men to e a gri ta de to dos eles. O Se cre tá rio do
Con su la do, que es ta va no lu gar do Côn sul e que uma
vez por se ma na vai a Dan bury para ve ri fi car a si tu a-
ção dos bra si le i ros, re la tou-me al guns fa tos. Há uma
uni da de do Con su la do bra si le i ro den tro de uma Igre ja
Ba tis ta ame ri ca na, di ri gi da por um bra si le i ro, o Pas tor
Si la ir de Alme i da – é uma co mu ni da de mu i to gran de
até. Os bra si le i ros que es tão em Orlan do vi a jam por
três ho ras até Mi a mi, para, em Pom pa no Be ach, pas -
sar uma pro cu ra ção para o Bra sil, que cus ta de
US$30 a US$40. Gas tam na vi a gem US$300, cor ren-
do ris co na es tra da. Isso por que não há re pre sen ta ti-
vi da de do Con su la do bra si le i ro em Orlan do.

Re u ni-me com as li de ran ças e até mes mo com
o pes so al que faz a im pren sa de lín gua por tu gue sa e
não ouvi ne nhum tipo de re cla ma ção que não fos se a
fal ta de as sis tên cia. Os fi lhos de bra si le i ros que nas -
cem no ex te ri or são bra si le i ros, têm du pla ci da da nia,
e a di fi cul da de para o re gis tro des sas cri an ças o se -
nhor não pode ima gi nar. É pre ci so que to me mos uma
pro vi dên cia, até por que são nos sos ir mãos que, por
con ta do de sem pre go, por fal ta de opor tu ni da des no
País, fo ram obri ga dos a aban do nar a ter ra.

Há ou tro dado in te res san te, Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti. O ma i or mon tan te de di vi sas re ce bi das
pelo País, anu al men te, pro vém das ex por ta ções. Os

re cur sos en vi a dos pe los bra si le i ros que tra ba lham
lou ca men te, em três tur nos, re ce ben do US$8,
US$10, US$15 por hora, em três ou qua tro em pre gos,
sabe Deus, para so bre vi ver, sus ten tar a fa mí lia no
Bra sil, che gam a cin co bi lhões por ano. O ma i or mon -
tan te de di vi sas que en tra nes te País vem por con ta
des ses bra si le i ros que es tão tra ba lhan do lá fora.

É ver da de que é pre ci so que to me mos uma pro -
vi dên cia. E já es tou agen dan do com o Ita ma raty e vou 
le var ao Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça, Se na dor Edi son Lo bão, pe di do no sen ti do de
cri ar mos uma Sub co mis são de Di re i tos Hu ma nos
para atu ar jun ta men te com a Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal. Já man ti ve um pri me i ro
con ta to com o seu Vice-Pre si den te, Se na dor Mar ce lo
Cri vel la, e tam bém o fa rei com o Pre si den te Se na dor
Su plicy, para que nos jun te mos num só es for ço e o
Ita ma raty pos sa agir, por meio do Con su la do nos
Esta dos Uni dos.

O gran de pro ble ma é que eles não têm au to no-
mia, por que di nhe i ro en tra por meio de pas sa por te e
de re gis tro de do cu men to todo dia, mas eles não po -
dem ge rir es ses re cur sos, que vêm para o Bra sil e
não vol tam. Essa é a in for ma ção para que eles pos -
sam, de fato, as sis tir aos bra si le i ros no ex te ri or.

Sr. Pre si den te, há mu i tos bra si le i ros pre sos, al -
guns por trá fi co e uso de dro gas; ou tros, pela Imi gra-
ção por que es tão ile ga is no país. O Pre si den te Bush
quer alu gar um avião, en cher de bra si le i ros e der ra-
má-los no Bra sil. A in for ma ção que te nho é de que o
Pre si den te Lula não ace i ta essa si tu a ção, acha isso
ex tre ma men te hu mi lhan te. O Ita ma raty já está tra ba-
lhan do para as sis tir aque les que são pe gos pela Imi -
gra ção – até por que cada qual aqui sabe onde dói o
seu calo. De po is do aten ta do de 11 de se tem bro, as
re gras e as leis fi ca ram mais du ras para os imi gran-
tes nos Esta dos Uni dos; e eles têm as suas ra zões,
por que é o calo de les que está do en do com es ses
aten ta dos. Mas é pre ci so en ten der, to da via, que as
re la ções do Bra sil e a ma ne i ra como tra ta mos os
ame ri ca nos no Bra sil é mu i to cor di al e so li dá ria, Sr.
Pre si den te.

Essa re la ção, hoje de sen vol vi da pelo Pre si den-
te da Re pú bli ca Luiz Iná cio Lula da Sil va com o Pre si-
den te Bush, si na li za – se gun do o dis cur so da Se na-
do ra Ide li Sal vat ti e que está na im pren sa – que a mis -
são do FMI que está vin do ao Bra sil vem re co nhe cen-
do er ros co me ti dos e há pos si bi li da de, até na pa la vra
do Mi nis tro Pa loc ci, de que, em ha ven do essa fle xi bi li-
da de, não pre ci se mos nem re no var em prés ti mos, Sr.
Pre si den te. Essa re la ção de ami za de do Pre si den te
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Lula pre ci sa ser usa da, nes te mo men to, em fa vor dos
nos sos ir mãos que es tão tra ba lhan do lá fora.

O Pre si den te Lula, re cen te men te, es te ve em
Por tu gal e fez um acor do sig ni fi ca ti vo para os bra si le i-
ros que es tão lá. Lem bro-me de que há cer ca de oito
anos ocor reu um en tre ve ro com os por tu gue ses, que
que ri am en xo tar os bra si le i ros que tra ba lha vam em
Por tu gal. A ques tão foi re sol vi da e, ago ra, a ida do
Pre si den te Lula pro mo veu aque le acor do ex pres si vo.
E os bra si le i ros lá es ta vam, com os jor na is nas mãos.

É pre ci so que o Pre si den te da Re pú bli ca olhe
para os nos sos bra si le i ros que es tão nos Esta dos
Uni dos com os olhos que olhou para os bra si le i ros
que es tão em Por tu gal, a fim de que, pelo me nos, se -
ja mos tra ta dos como bra si le i ros – como os his pâ ni-
cos são his pâ ni cos e os por tu gue ses são por tu gue-
ses – e não tão-so men te como imi gran tes ile ga is nos
Esta dos Uni dos.

Essa mão-de-obra é im por tan te e va li o sa, sem
re gis tro e ba ra ta para os ame ri ca nos e para nós, bra -
si le i ros. Eles es tão ge ran do di vi sas e, ain da que não o 
es ti ves sem, são bra si le i ros que es tão do ou tro lado
do mun do e que pre ci sam da as sis tên cia do seu Con -
su la do, da po lí ti ca ex te ri or do seu país.

Te nho ple na cons ciên cia de que o Mi nis tro Cel -
so La fer, a quem es tou en vi an do cor res pon dên cia so -
li ci tan do au diên cia para tra tar do as sun to, aten de rá o
meu pe di do. Te nho a cer te za de que o Pre si den te da
CCJ, o Se na dor Edi son Lo bão, ha ve rá de ter sen si bi li-
da de na cri a ção da sub co mis são. Te nho ple na cons -
ciên cia tam bém de que os Se na do res Edu ar do Su-
plicy e Mar ce lo Cri vel la, na Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, cer ta men te to ma rão
pro vi dên ci as no sen ti do de as sis ti rem aos nos sos ir -
mãos que es tão tra ba lhan do.

Exis tem, em ou tros pa í ses, bra si le i ros que es -
tão sen do tra ta dos como es cra vos. Ado les cen tes e
cri an ças pros ti tu í das ti ve ram o pas sa por te sub tra í do,
fi can do sem qual quer pers pec ti va de vol ta rem ao
país. Lou vo a ati tu de do De pu ta do Fe de ral Ne u ci mar
Fra ga, que está en ca be çan do o tra ba lho so bre bra si-
le i ros no ex te ri or. Vamo-nos as so ci ar a S. Exª.

Por isso, Sr. Pre si den te, nós, o Se na do bra si le i-
ro, que fa ze mos vida pú bli ca, de ve mos ter o en ten di-
men to de que ame ni zar o so fri men to no País im pli ca
tam bém ame ni zar o so fri men to das fa mí li as que vi-
vem aqui sem seus en tes que ri dos e que, que ren do
ou não, es tão lá fora ge ran do di vi sas e ri que za para o
povo bra si le i ro.

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

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho, por
vin te mi nu tos.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de se jo
nes te ins tan te tra tar de dois as sun tos nes ta tri bu na.
Co me ço por ler esta no tí cia pu bli ca da na Fo lha de
S.Pa u lo que diz:

Mais de 500 pre fe i tu ras de SP de-
vem pa rar ter ça-fe i ra.

Mais de 500 pre fe i tu ras das 645 do
Esta do de São Pa u lo de ve rão de cre tar
pon to fa cul ta ti vo e pa ra li sar suas ati vi da-
des na pró xi ma ter ça-fe i ra, em pro tes to
con tra a que da nos re pas ses do Fun do de
Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os e na ar re ca-
da ção do Impos to so bre Cir cu la ção de
Mer ca do ri as e Ser vi ços. Ape nas os ser vi-
ços de sa ú de, co le ta de lixo e abas te ci-
men to de água se rão man ti dos.

Sr. Pre si den te, são 500 pre fe i tu ras do Esta do
de São Pa u lo que anun ci am uma pa ra li sa ção. O que 
di zer de ou tras cen te nas, mi lha res de pre fe i tu ras por 
este Bra sil afo ra que es tão vi ven do uma re a li da de
se me lhan te, se não agra va da pela pe nú ria da si tu a-
ção em que se en con tram? O que di zer da si tu a ção
das pre fe i tu ras do Nor des te, onde o pre fe i to ama-
nhe ce na sua casa cer ca do por de ze nas de pes so as
que vêm lhe pe dir al gu ma aju da? Por que essa é a
re a li da de que to dos co nhe ce mos e que al guns de
nós aqui já en fren ta mos, quan do fo mos Pre fe i tos.

Eu mes mo fui Pre fe i to de Na tal, Ca pi tal do meu
Esta do do Rio Gran de do Nor te. E o Fun do de Par ti ci-
pa ção dos Mu ni cí pi os é a prin ci pal re ce i ta des sas
pre fe i tu ras. Na me di da em que ele cai, essa que da é
fa tal, bru tal para o an da men to des sas pre fe i tu ras,
para o seu dia-a-dia. Daí por que, Sr. Pre si den te, ve -
nho fa zer um ape lo. Não exis tem mi la gres e so lu ções,
do dia para a no i te, para uma si tu a ção como essa. Ela 
é pro vo ca da, nós sa be mos mu i to bem, pela re tra ção
eco nô mi ca que está aí, mas tam bém pela in di fe ren ça
como são tra ta dos es ses Pre fe i tos que são vis tos,
mu i tas ve zes, ape nas, como aque las pes so as que
che gam “com um pi res na mão” atrás de re cur sos
para as suas pre fe i tu ras, por que se não ti ve rem es ses
re cur sos do a dos pelo Go ver no Fe de ral não po de rão
in ves tir, não po de rão fa zer obras.

É pre ci so que se dê um bas ta nes sa in di fe ren ça
com que são tra ta das as pre fe i tu ras. É o ape lo que
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faço. Está aí um novo Go ver no, o Go ver no do Pre si-
den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, que é tão in te res sa do
no apo io dos Go ver na do res e em ter um con sen so
en tre o Go ver no Fe de ral e os Go ver na do res. Os Pre -
fe i tos não têm a for ça e o po der de mo bi li za ção dos
Go ver na do res, mas têm como sen si bi li zar os Par la-
men ta res.

É por isso que a Asso ci a ção Mi ne i ra de Mu ni cí-
pi os está co gi tan do uma mar cha. Diz as sim:

A Asso ci a ção Mi ne i ra de Mu ni cí pi os
está en vi an do car tas às 853 pre fe i tu ras do
Esta do, para son dar a dis po si ção dos pre fe i-
tos de par ti ci par de ma ni fes ta ção em Bra sí-
lia e pa ra li sa ção na ci o nal con tra a que da
nos re pas ses do go ver no fe de ral re la ti vos
ao Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os.

Não se dá – não que ela não exis ta – uma ex pli-
ca ção para essa que da de re ce i ta.

Faço, por tan to, um ape lo e um pro tes to para que 
essa si tu a ção, en tre mu i tos pro ble mas que o Go ver no
Fe de ral tem pela fren te, seja vis ta com ou tros olhos.
Ela não está se cons ti tu in do uma pri o ri da de, mas lá
nos Esta dos e, so bre tu do, nos Mu ni cí pi os – pois nin -
guém mora nos Esta dos ou no Dis tri to Fe de ral, mas
sim nos Mu ni cí pi os, por que a vida é um fe nô me no lo -
cal – a vida exis te e está nos de sa fi an do. Só po de mos
pe dir ao Go ver no Fe de ral sen si bi li da de para mais
esse de sa fio.

O ou tro as sun to que pas so a abor dar é que no -
va men te es ta mos sen do dis cri mi na dos. Qu an do digo
dis cri mi na dos, falo na dis cri mi na ção que está sen do
no va men te exer ci da aos Esta dos pro du to res de pe-
tró leo e ener gia. Essa e uma his tó ria an ti ga, uma his -
tó ria de vá ri os ca pí tu los, onde ocor reu mais um ca pí-
tu lo. O Re la tor do pro je to de re for ma tri bu tá ria, o De -
pu ta do Vir gí lio Gu i ma rães, re ti rou do seu pa re cer fi -
nal o dis po si ti vo que pre via a co bran ça do ICMS so -
bre ener gia e com bus tí vel na ori gem, como está a co -
bran ça de to dos os ou tros pro du tos.

No en tan to, o Re la tor de sis tiu. Na tu ral men te, S.
Exª não o fez es pon ta ne a men te. Não sou in gê nuo,
nem te nho mais ida de para ter ilu sões. Por mais boa
von ta de que ti ves se, S. Exª ter mi nou de sis tin do por
pres sões, que se exer ce ram nes ta Casa para im pe dir
a apro va ção de uma Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i-
ção de mi nha au to ria, apro va da no Se na do Fe de ral,
mas não na Câ ma ra dos De pu ta dos, sen do ar qui va da.

Sr. Pre si den te, a hora é esta. Está-se pro cu ran-
do ofe re cer ao País um novo mo de lo de re for ma tri bu-
tá ria. Como de i xar que ape nas es ses dois pro du tos
não se jam ta xa dos e to dos os ou tros o se jam na ori -

gem? É mu i ta dis cri mi na ção. Isso faz com que os
Esta dos pro du to res não te nham mais re cur sos. Qu-
an do es ses Esta dos se lan çam numa guer ra fis cal,
con de nam a guer ra fis cal, a pi ra ta ria. Di zem que os
Esta dos não con tri bu em para uni for mi zar as re gras
do ICMS. Como, Sr. Pre si den te, se o exem plo que
vem de cima é ne ga ti vo? Então, ve nho lan çar o meu
pro tes to. Ontem, tive aqui um dia mais fe liz. Ocu pei
esta tri bu na para fa zer men ção à re cri a ção da Su de-
ne, à cri a ção do pro gra ma do le i te, mas hoje é meu
dia de pro tes tar. Não pos so ace i tar uma si tu a ção
como essa, uma si tu a ção que re al men te não de i xa de 
en tris te cer a tan tos mi lhões de bra si le i ros que lu tam
para ter o seu lu gar ao sol, o seu es pa ço.

Ago ra, quan do pa re ce que a si tu a ção na Câ ma-
ra Fe de ral é ir re ver sí vel, le mos aqui que a Ban ca da
do Rio de Ja ne i ro, a Ban ca da do Pa ra ná e a Ban ca da
do Rio Gran de do Nor te cer ra ram fi le i ras, pro tes ta-
ram, mas que nada dis so foi su fi ci en te para im pe dir
que de sa pa re ces se do re la tó rio essa pro pos ta, que o
Re la tor ha via pro me ti do, de o pe tró leo e a ener gia se -
rem co bra dos. Mas res ta es pe rar que o Se na do Fe de-
ral, que é a Casa dos Esta dos, que é a re pre sen ta ção
dos Esta dos, faça jus ti ça, im pe din do essa dis cri mi na-
ção que exis te hoje en tre os Esta dos da Fe de ra ção.

Ter mi no agra de cen do ao Pre si den te Mo za ril do
Ca val can ti pela to le rân cia e di zen do que a luta vai
con ti nu ar. Só nos res ta pro me ter mu i ta luta, por que a
ca u sa é jus ta, das mais jus tas.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ga ri bal di
Alves Fi lho, o Sr. Au gus to Bo te lho, de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na-
dor Ney Su as su na.

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, eu me ins cre vi na
se ma na pas sa da, mas foi tão com pli ca da a se ma na,
que ter mi nei sem po der usar da pa la vra e sem fa zer
um re la tó rio da vi a gem que eu e o Se na dor Edu ar do
Su plicy fi ze mos a Isra el.

Apro ve i to para, nes ta oca sião, apre sen tar al guns
da dos, sen ti dos por mim, da dos apre sen ta dos pe los
con fe ren cis tas, e, prin ci pal men te, para di zer des se sen -
ti men to que me as so lou no Esta do de Isra el.

Re ce be mos um con vi te para, jun ta men te com re -
pre sen tan tes de mais 26 pa í ses da Amé ri ca do Sul e
do Ca ri be, de toda a Amé ri ca La ti na, ir mos lá e olhar -
mos o que está sen do fe i to pelo pro ces so de paz.
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Eu já ha via ido a Isra el três ve zes. Toda vez que
se vai a Isra el, vive-se uma nova ex pe riên cia, por que
é um país que cada dia mais se con so li da e se for ta le-
ce, prin ci pal men te na área tec no ló gi ca.

To dos sa bem que jun ta men te com Isra el foi cri a-
do um es ta do pa les ti no. Mas os pa les ti nos fo ram so li-
ci ta dos a não se de cla ra rem um Esta do, pois, no dia
se guin te à sua cri a ção, os ára bes iri am, to dos jun tos,
en cer rar com Isra el. E es ta ria re sol vi do o pro ble ma.

Foi um ledo en ga no dos pa í ses ára bes, por que
Isra el não foi var ri do do mapa e ain da ga nhou a guer -
ra, para sur pre sa do mun do. Foi uma guer ra, Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, de um país com pou cos
mi lhões de pes so as con tra ou tro com oi ten ta mi lhões
de pes so as, como a luta de Davi con tra Go li as. E,
para sur pre sa de to dos, Davi ga nhou.

Ti ve mos ou tras guer ras de po is dis so e o mun -
do todo pa gou por essa de sa ven ça en tre ára bes e ju -
de us. Cada dia que pas sa va, Isra el con so li da va mais 
o seu po der. E, de re pen te, Isra el não é mais um
Davi: pas sou a ser um Go li as tec no ló gi co. E as guer -
ras que se se gui ram, como a dos Seis Dias e a do
Yom Ki pur, to das fo ram ven ci das por Isra el, pela or -
ga ni za ção, pela tec no lo gia, pelo apo io do ex te ri or, e
a ver da de é que esse país pas sou a ser res pe i ta do e
te mi do. E hoje te mos o Esta do Pa les ti no já im plan ta-
do, em ter mos, com um Pri me i ro-Mi nis tro, que su ce-
deu a Yas ser Ara fat, mas os dois la dos con ti nu am se
di gla di an do até hoje, o que não con se gui mos en ten-
der. Para nós, bra si le i ros, é mu i to di fí cil en ten der o
sen ti men to de les.

Lem bro-me de uma his tó ria de quan do es tá va-
mos no Ira que. Eu ti nha uma es co la na que le país
para os bra si le i ros que es ta vam per fu ran do pe tró leo
em Maj no on, na con fluên cia do Ti gre com o Eu fra tes.
Um en ge nhe i ro da Pe tro bras saiu da Ba hia e foi para
o Ira que. Na hora de pas sar na al fân de ga, o en ge nhe-
i ro, que ha via le va do al guns long-plays – era épo ca
dos long-plays –, teve seus dis cos que bra dos, as ca -
pas ras ga das e tudo jo ga do no chão. Ele, en tão, per -
gun tou o que es ta va acon te cen do. O ci da dão da al -
fân de ga, de cara feia, não dis se nada e foi di re to na
Enci clo pé dia Bar sa que o en ge nhe i ro ti nha le va do
para os fi lhos le rem, pro cu rou a le tra I e ar ran cou as
pá gi nas onde ha via re fe rên ci as a Isra el. O en ge nhe i ro
zan gou-se e, por isso, foi pre so e pas sou sete dias
numa pri são em que, de dia, che ga va a 50 gra us
quan do ha via som bra e 60 gra us quan do não ha via. O 
su je i to per deu a pele toda de tan to suar, seus olhos
in fec ci o na ram. To dos que ría mos sa ber o que se pas -
sou. É que a es tre la do cha péu do long-play do Luiz
Gon za ga era a de seis pon tas, não a es tre la ára be.

Logo, ele era um si o nis ta. Ima gi nem se na ca be ça de
um bra si le i ro faz di fe ren ça uma es tre la ter cin co ou
seis pon tas! Mas para aque la re gião faz, e mu i ta.
Con ti nu a mos sem en ten der o que está se pas san do.
Mas a ver da de é que a bri ga re fle te-se no mun do in te-
i ro, gera ins ta bi li da de no Ori en te Mé dio, ele va o pre ço
do pe tró leo, e nós, que nada te mos a ver com a bri ga,
pa ga mos caro.

Por tan to, seja pelo lado hu ma ni tá rio seja pelo
lado eco nô mi co, in te res sa que haja paz na re gião. E
nos sa mis são foi a de ten tar aju dar as duas na ções
que pos su em des cen den tes no Bra sil.A co lô nia ju da-
i ca no Bra sil pos sui atu al men te cer ca de 180 mil pes -
so as, a gran de ma i o ria bem po si ci o na da. Por ou tro
lado, os des cen den tes de ára bes so mam cer ca de
oito mi lhões. Aqui vi vem bem, mas lá es tão bri gan do.

O Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va en vi ou
car ta ao Pri me i ro-Mi nis tro is ra e len se, Ari el Sha ron e
ao Pre si den te pa les ti no, Yas ser Ara fat, a fim de que
ob ser vas sem o exem plo do Bra sil e re a li zas sem o es -
for ço de paz. A afli ção dos dois la dos é mu i to gran de,
Sr. Pre si den te. De um lado, são mi lhões de pa les ti nos
que de se jam a paz e a as cen dên cia eco nô mi ca. O
con fli to fez com que per des sem 150 mil em pre gos, de 
sa í da. E, pior, fez cair o PIB pela me ta de. Isra el, por
sua vez, so freu pre ju í zo na área do tu ris mo. É im pos-
sí vel fa zer tu ris mo em um país onde, em qual quer lo -
cal, de re pen te al guém ex plo de e mata to dos. Isra el
está per den do US$3 mi lhões por ano. Já per deu cer -
ca de US$12 bi lhões, o que pesa na eco no mia.

Sem pre hou ve in tran si gên cia dos dois la dos,
mas, pela pri me i ra vez, a in tran si gên cia está sen do
que bra da e os dois la dos que rem paz. O lado de Isra -
el tem uma cer ta fa ci li da de, por que só tem uma for ça
ar ma da. O lado da Pa les ti na tem uma di fi cul da de,
por que o Pri me i ro-Mi nis tro Mah moud Abbas man da
em 40% do exér ci to for ma do por 40 mil ho mens, e em
60% quem man da é Ara fat. Mas não bas ta isso. Há
dois ou três mo vi men tos guer ri lhe i ros, como o Hes bo-
lah, que di fi cul tam a ne go ci a ção, por que há um in ter-
lo cu tor de um lado e, do ou tro, são mu i tos e não tão
co or de na dos en tre eles.

A ver da de é que, quan do es ti ve mos com Shi -
mon Pe res, Pre si den te do Par ti do Tra ba lhis ta, ele
men ci o nou que sa bi am que ha via um tú nel em al gum
lu gar, mas não sa bi am onde. Ago ra des co bri ram o lo -
cal e já in gres sa ram nele, com uma enor me es pe ran-
ça de que, no fi nal, haja a luz da paz. Ele dis se tam -
bém que pre ci sam da nos sa aju da, de to das as for -
mas, por que nos so País tem mu i tos des cen den tes de
ju de us. Eles es tão dis pos tos a pa gar um pre ço al tís si-
mo. Po dem che gar a pen sar, des de que haja mu i tas
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ne go ci a ções, até em di vi dir Je ru sa lém. Se ria um caso 
inu si ta do: uma mes ma ci da de que é ca pi tal de dois
po vos, duas na ções, dois pa í ses. Por que hoje os pa -
les ti nos di zem que Je ru sa lém Les te é a sua ca pi tal; e
os ju de us di zem que Je ru sa lém é a sua ca pi tal. Até
isso eles ace i tam.

O que po de mos di zer aqui e ago ra? Po de mos
di zer que, no nos so fe e ling, no nos so en ten di men to,
Isra el quer a paz. Uma pes qui sa fe i ta com o povo pa -
les ti no mos tra que 80% dele tam bém que rem que
haja paz, por que es tão can sa dos. Na par ce la res tan-
te, os ou tros 20%, há os mais ex tre ma dos e ou tros
que não en tram no mé ri to. Enfim, está-se cos tu ran do
essa paz.

Mas fa lei de ou tros sen ti men tos, qua is se jam,
Se na dor Mes tri nho, de ver um país de 21 mil km², por-
tan to me nor do que Ser gi pe, ter uma tec no lo gia que
não te mos; um país que pos sui oito uni ver si da des
com pes qui sas que ul tra pas sam o so ma tó rio das nos -
sas e que com pra aviões nos Esta dos Uni dos, muda a 
par te aviô ni ca e ven de para eles tec no lo gia nova.
Como es tão em guer ra, pre ci sam fa zer um es for ço,
en tão com pram fo gue tes e os trans for mam, na fá bri-
ca Rap ha el, en tão pas sam a ter fo gue tes su pe ri o res
aos ame ri ca nos, cuja tec no lo gia é ven di da para o
mun do todo. Po rém, não ven dem so men te isso, ven -
dem ir ri ga ção e ou tros pro du tos de tec no lo gia.

Faço uma per gun ta a V. Exªs, com a cer te za de se
en ga na rão na res pos ta como me en ga nei: quem tem
ma i or PIB, Ará bia Sa u di ta ou Isra el? To dos di rão, de es -
ta lo, Ará bia Sa u di ta, mas é um en ga no, pois tem me ta-
de do que tem Isra el, que ven de tec no lo gia e fru tas.

Esse foi o sen ti men to que tive: en tre 6 mi lhões
de pes so as, 1,9 mi lhão é de ára bes, dru sos, pa les ti-
nos, o res tan te é ju deu. Essas pes so as cri a ram toda
aque la tec no lo gia. Como, no Bra sil, não con se gui mos
fa zer o mes mo, com tan tos re cur sos, com tan ta ri que-
za? Na que le de ser to, eles con se guem fa zer to das
aque las ma ra vi lhas. Te mos mu i to que apren der, te-
mos mu i to que tra ba lhar e te mos que le var mu i to a sé -
rio a pes qui sa. Não a pes qui sa fi lo só fi ca, mas a pes -
qui sa para ex por ta ção. E é por isso que um país como 
aque le con se gue ex por tar tec no lo gia, que ren de mais 
do que pe tró leo jor ran do à flor do solo. Então, eu sen ti
essa pre o cu pa ção.

Na CPI do Ba nes ta do, ouvi a Po lí cia Fe de ral di -
zer que os car ros pas sam pela pon te tra zen do re cur-
sos do lado de lá. E ape nas pre en chem um for mu lá rio
na Po lí cia Fe de ral de cla ran do o va lor. Mas como não
são se gui dos o tem po todo, nin guém sabe o que
trans por ta ram re al men te. Então, não con se gui mos

con tro lar nos sas fron te i ras. De zo i to mi lhões de ar mas
en tra ram pe las nos sas fron te i ras.

Aque le povo tem 650 km de fron te i ra cer ca dos e 
com sen so res. Se um ani mal lá en cos ta, ra pi da men te
apa re ce uma pa tru lha. Ah, mas eles es tão em guer ra!
Eu sei. Ah, mas 650 km, no Bra sil, não é nada! Eu sei.
Mas eles são ape nas 6 mi lhões e le vam a sé rio a mis -
são a que se pro põem.

No Bra sil, ve mos uma gran de con fu são, como,
por exem plo, o MST in va din do pe dá gio, pre fe i tu ra.
Isso, num país que vive a paz, que bus ca a paz e que
ode ia a vi o lên cia.

Lá, eles tam bém ode i am a vi o lên cia, mas, in fe-
liz men te, as duas na ções vi vem em atri to. Ago ra, es -
tão bus can do uma so lu ção. A Ji had – a guer ra san ta
– que ha via sido de cre ta da foi trans for ma da em hud-
nah, que quer di zer tré gua. Os dois la dos es tão lu tan-
do para ver se a tré gua se ex pan de.

Enfim, que con clu sões tra go des sa vi a gem? A de
que po de mos aju dar por meio de nos sos or ga nis mos.
Já pedi ao nos so chan ce ler que nos aju das se. S. Exª ex -
pli cou-me as ações do Bra sil. Esta mos cum prin do nos -
sa mis são de bus car a paz. Com cer te za, po de mos
tam bém apren der mu i tas li ções com aque le povo.

Às ve zes, quan ti da de não sig ni fi ca qua li da de. Li, 
por exem plo, uma pes qui sa fe i ta por um or ga nis mo
mun di al. Nos mil úl ti mos anos, as Na ções ára bes pu -
bli ca ram me nos li vros do que a Espa nha no úl ti mo
ano. É uma pena esse des cu i do. Em por tu guês, está
acon te cen do o mes mo. No Bra sil, as pu bli ca ções são
mí ni mas. Te mos mu i to que apren der com aque le
povo. No en tan to, te mos que tor cer, em pri me i ro lu gar,
para que te nham paz. Falo tan to dos pa les ti nos quan -
to dos is ra e len ses. Se pu der mos aju dar será im por-
tan te, por me nor que seja a aju da. Se não hou ver paz
no mun do, e na que la re gião, pa ga re mos um pre ço
caro em ter mos eco nô mi cos. So fre re mos, tam bém,
em ter mos hu ma nos. Pos su í mos 8 mi lhões de des-
cen den tes de ára bes e 200 mil ci da dãos que pro fes-
sam o ju da ís mo. Esta Na ção eclé ti ca, onde a paz re i-
na, luta pela paz per ma nen te e, com toda a cer te za,
po de re mos co lher exem plos im por tan tes, tan to do
pon to de vis ta do pro ces so de paz, quan to da tec no lo-
gia e da pes qui sa.

Por úl ti mo, ouvi es tas pa la vras de Shi mon Pe-
res, olho no olho: “Não va mos ma tar Ara fat, não va -
mos fa zer mal a ele nem ex tra di tá-lo, por que as sim
nos pe di ram os ame ri ca nos. Mas es tes nos pe di ram
tam bém o se guin te: ‘Não con ver sem com ele no mo -
men to, por que, se gun do in for ma ções, ele tem fe i to
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cor po mole em re la ção ao ter ro ris mo, que que re mos
en cer rar. Por isso, va mos pres ti gi ar Abu Ma zen’”.

A bri ga não é nos sa e não cabe a nós o jul ga-
men to. Só po de mos tor cer para que haja paz na que la
re gião.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao ilus tre con ter râ neo, Se na dor
Au gus to Bo te lho.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR. Pro nun-
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Exmº
Sr. Pre si den te, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, Srªs e
Srs. Se na do res, o Mi nis té rio da Sa ú de com ple tou, no
úl ti mo dia 25 de ju lho, 50 anos de sua fun da ção.

Data des sa im por tân cia não po de ria pas sar em
bran co por esta Casa, so bre tu do se le var mos em con ta
os gran des fe i tos des se Mi nis té rio que, não res ta dú vi-
da, en gran de ce este País e nos or gu lha a to dos.

Mu i to em bo ra a his tó ria da Sa ú de Pú bli ca bra si-
le i ra te nha sido ini ci a da em 1808, o Mi nis té rio da Sa ú-
de só veio a ser ins ti tu í do no dia 25 de ju lho de 1953,
com a Lei 1.920, que des do brou o en tão Mi nis té rio da
Edu ca ção e Sa ú de em dois Mi nis té ri os: o da Edu ca-
ção e Cul tu ra e o da Sa ú de.

A par tir da sua cri a ção, o Mi nis té rio pas sou a
en car re gar-se, es pe ci fi ca men te, das ati vi da des até
en tão de res pon sa bi li da de do De par ta men to Na ci o-
nal de Sa ú de (DNS), man ten do a mes ma es tru tu ra,
que, na épo ca, não era su fi ci en te para dar ao ór gão
go ver na men tal o per fil de Se cre ta ria de Esta do, apro -
pri a do para aten der aos im por tan tes pro ble mas da
sa ú de pú bli ca exis ten tes.

Na ver da de, o Mi nis té rio li mi ta va-se à ação le gal
e à mera di vi são de ati vi da des de sa ú de e edu ca ção,
an tes in cor po ra das em um só mi nis té rio. Mes mo sen -
do a prin ci pal uni da de ad mi nis tra ti va de ação sa ni tá-
ria di re ta do Go ver no, essa fun ção con ti nu a va ain da
dis tri bu í da por vá ri os mi nis té ri os e au tar qui as, com
pul ve ri za ção de re cur sos fi nan ce i ros e dis per são de
pes so al téc ni co, fi can do al guns fun ci o ná ri os vin cu la-
dos a ór gãos de ad mi nis tra ção di re ta e ou tros a au tar-
qui as e fun da ções.

Três anos após a cri a ção do Mi nis té rio, em
1956, sur ge o De par ta men to Na ci o nal de Ende mi as
Ru ra is, que ti nha como fi na li da de or ga ni zar e exe cu-
tar os ser vi ços de in ves ti ga ção e de com ba te à ma lá-
ria, le ish ma ni o se, do en ça de Cha gas, pes te, bru ce lo-
se, fe bre ama re la e ou tras en de mi as exis ten tes no
País, de acor do com as con ve niên ci as téc ni cas e ad -
mi nis tra ti vas.

O Insti tu to Oswal do Cruz – que exis te até hoje e
é um dos gran des ór gãos de pes qui sa des te País –
pre ser va va sua con di ção de ór gão de in ves ti ga ção,
pes qui sa e pro du ção de va ci nas. A Esco la Na ci o nal
de Sa ú de Pú bli ca in cum bia-se da for ma ção e aper fe i-
ço a men to de pes so al, e o an ti go Ser vi ço Espe ci al de
Sa ú de Pú bli ca (Sesp) atu a va no cam po da de mons-
tra ção de téc ni cas sa ni tá ri as e ser vi ços de emer gên-
cia a ne ces si ta rem de pron ta mo bi li za ção.

No iní cio dos anos 60, a de si gual da de so ci al,
mar ca da pela ba i xa ren da per ca pi ta e alta con cen-
tra ção de ri que zas  do en ça que nos so País so fre até
hoje e com ma i or gra vi da de e dis tân cia en tre os mais
po bres e os mais ri cos , ga nha di men são no dis cur so
dos sa ni ta ris tas em tor no das re la ções en tre sa ú de e
de sen vol vi men to. Foi a épo ca do pla ne ja men to em
sa ú de, que teve como prin ci pal mar co a for mu la ção
da Po lí ti ca Na ci o nal de Sa ú de na ges tão do en tão Mi -
nis tro Está cio Sou to Ma i or, em 1961, com o ob je ti vo
de re de fi nir a iden ti da de do Mi nis té rio da Sa ú de.

Ou tro mar co da his tó ria da sa ú de, no âm bi to mi -
nis te ri al, ocor reu em 1963, com a re a li za ção da III
Con fe rên cia Na ci o nal de Sa ú de (CNS), con vo ca da
pelo Mi nis tro Wil son Fa dul, ár duo de fen sor da mu ni ci-
pa li za ção. Hoje em dia, gra ças a Deus, es ta mos avan -
çan do mu i to e pas san do aos Mu ni cí pi os, lo cal onde
acon te cem os fa tos, a res pon sa bi li da de pela sa ú de
da po pu la ção. A Con fe rên cia pro pu nha a re or de na-
ção dos ser vi ços de as sis tên cia mé di co-sa ni tá ria e o
ali nha men to ge ral para de ter mi nar uma nova di vi são
de atri bu i ções e res pon sa bi li da des en tre os ní ve is po -
lí ti co-ad mi nis tra ti vos da Fe de ra ção, vi san do, so bre tu-
do, à mu ni ci pa li za ção. Na III Con fe rên cia Na ci o nal de
Sa ú de, saiu essa idéia que está im plan ta da hoje.

Em 1964, os mi li ta res as su mem o Go ver no,
Ray mun do de Bri to fir ma-se como Mi nis tro da Sa ú de
e re i te ra o pro pó si to de in cor po rar ao Mi nis té rio da
Sa ú de a as sis tên cia mé di ca da Pre vi dên cia So ci al,
den tro da pro pos ta de fi xar um Pla no Na ci o nal de Sa -
ú de, se gun do as di re tri zes da III Con fe rên cia Na ci o-
nal de Sa ú de.

Com a im plan ta ção da Re for ma Admi nis tra ti va
Fe de ral, em 25 de fe ve re i ro de 1967, fi cou es ta be le ci-
do que o Mi nis té rio da Sa ú de se ria o res pon sá vel pela 
for mu la ção e co or de na ção da Po lí ti ca Na ci o nal de
Sa ú de, que até en tão não ha via sa í do do pa pel. Só
em 1967 foi que pas sa mos a ter uma Po lí ti ca Na ci o-
nal de Sa ú de cla ra e de fi ni da, na prá ti ca. Fi ca ram as
se guin tes áre as de com pe tên cia: Po lí ti ca Na ci o nal de
Sa ú de; ati vi da des mé di cas e pa ra mé di cas; ação pre -
ven ti va em ge ral; vi gi lân cia sa ni tá ria de fron te i ras e de 
por tos ma rí ti mos, flu vi a is e aé re os; con tro le de dro-

20746 Qu in ta-fe i ra 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2003JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL506     



gas, me di ca men tos e ali men tos, além de pes qui sa
mé di co-sa ni tá ria.

Ao lon go des tes 50 anos de exis tên cia, o Mi nis-
té rio da Sa ú de pas sou por di ver sas re for mas na sua
es tru tu ra. Des ta ca-se a re for ma de 1974, pela qual as 
Se cre ta ri as de Sa ú de e de Assis tên cia Mé di ca fo ram
en glo ba das, pas san do a cons ti tu ir a Se cre ta ria Na ci-
o nal de Sa ú de, para re for çar o con ce i to de que não
exis tia di co to mia en tre Sa ú de Pú bli ca e Assis tên cia
Mé di ca. No mes mo ano, a Su pe rin ten dên cia de Cam -
pa nhas de Sa ú de Pú bli ca – a fa mo sa Su cam, que
nós, da Ama zô nia, co nhe ce mos mu i to bem – pas sa à
su bor di na ção di re ta do Mi nis tro do Esta do, para pos -
si bi li tar-lhe ma i or fle xi bi li da de téc ni ca e ad mi nis tra ti-
va, ele van do-se a ór gão de pri me i ra li nha. Fo ram cri a-
das, tam bém, as Co or de na do ri as de Sa ú de.

Do fi nal da dé ca da de 80 em di an te, des ta ca-se
o ad ven to da nos sa Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988,
que de ter mi nou ser de ver do Esta do ga ran tir a sa ú de
de toda a po pu la ção e, para tan to, cri ou o SUS – Sis -
te ma Úni co de Sa ú de. Em 1990, o Con gres so Na ci o-
nal apro vou a Lei Orgâ ni ca da Sa ú de, que de ta lha o
seu fun ci o na men to.

Nos dias de hoje, a gran de con tri bu i ção do Mi -
nis té rio da Sa ú de tem con sis ti do na ges tão do SUS,
além de ou tros im por tan tes pro gra mas. No ba lan ço
das ações de sa ú de fe i to pelo Mi nis té rio, po de mos
des ta car:

1. Pro gra ma Sa ú de da Fa mí lia (PSF) – um
apor te de R$430 mi lhões está sen do des ti-
na do para a am pli a ção do PSF e do Pro-
gra ma de Agen tes Co mu ni tá ri os de Sa ú de
(PACS). O in ves ti men to/ano pas sou de
R$1,3 bi lhão para mais de R$1,7 bi lhão.
Com isso, o re pas se por equi pe de Sa ú de
da Fa mí lia cres ce rá nes te ano, em mé dia,
para R$60,5 mil. Ao lon go de 2003, 4 mil
equi pes de Sa ú de da Fa mí lia vêm sen do
cri a das, to ta li zan do 73 mi lhões de pa ci en-
tes as sis ti dos por 21 mil equi pes de Pro-
gra ma de Sa ú de da Fa mí lia. O pro gra ma,
in clu si ve, está in cor po ran do mais 3 mil
equi pes de Sa ú de Bu cal;

2. Con sul tas Mé di cas: ao lon go des te ano,
R$280 mi lhões es tão sen do des ti na dos
para re a jus tar o va lor das con sul tas mé di-
cas es pe ci a li za das no SUS, o que ain da
é pou co, mas é al gum di nhe i ro que che ga
nos lo ca is po bres, nos nos sos rin cões da
Ama zô nia e do Nor des te;

3. Fome Zero – o Mi nis té rio da Sa ú de du pli-
cou o re pas se para a com pra de me di ca-
men tos bá si cos (an ti bió ti cos, an ti tér mi cos
e anal gé si cos) nos Mu ni cí pi os do Pro gra-
ma Fome Zero. O va lor por ha bi tan te pas -
sou de R$1,00 para R$2,00, o que tam-
bém pa re ce pou co, mas co lo ca me di ca-
men tos nas far má ci as mais po bres dos
ba ir ros me nos pri vi le gi a dos des te País;

4. Sa ú de Men tal – o au xí lio de re a bi li ta ção
psi cos so ci al no va lor de R$240,00 por
mês, para aju dar no pro ces so de res so ci-
a li za ção dos por ta do res de trans tor nos
men ta is, é ou tro avan ço, fa zen do com
que pes so as que já es te jam há 20 ou 30
anos em um ma ni cô mio pos sam re tor nar
aos seus la res, se apre sen ta rem con di-
ções de sa ú de para tan to.

O den gue, fe ri da gra ve do nos so País, fe liz-
men te nes te ano teve uma que da. O nú me ro de ca-
sos caiu 70,44%, se com pa ra do com o apre sen ta do
no mes mo pe río do de ja ne i ro a abril do ano pas sa-
do. Nes te ano, nes se mes mo pe río do, ti ve mos
192.208 no ti fi ca ções da do en ça. No mes mo in ter va-
lo, no ano pas sa do, em 2002, ti ve mos 650.291 no ti-
fi ca ções. Esse é um ga nho não só dos ser vi ços de
sa ú de, mas da po pu la ção, que tem se cons ci en ti za-
do da ne ces si da de de cu i dar de sua casa e de seus
ar re do res; de não jo gar fora, sem os de vi dos cu i da-
dos, tam pas de gar ra fas, cas cas de ovos, co pos
des car tá ve is, la tas e ou tros re ci pi en tes que pos sam
se trans for mar em lo gra dou ros para a re pro du ção
do mos qui to Ae des Aegy pti.

Ape nas no mês de maio des te ano, fo ram re gis-
tra das 21.503 no ti fi ca ções con tra 60.752 no ano pas -
sa do. Qu an do ocor re epi de mia, não pre ci sa mos com -
pro var to dos os ca sos por exa me. Se há sus pe i ta clí -
ni ca gran de, nós a no ti fi ca mos ao sis te ma de sa ú de
como caso de den gue e o caso pas sa a ser con ta bi li-
za do como tal.

Essa re du ção é fru to do in ten so tra ba lho do Mi -
nis té rio da Sa ú de, Esta dos, Mu ni cí pi os e da po pu la-
ção. Entre as es tra té gi as, des ta ca-se a cri a ção de
uma gran de in fra-es tru tu ra para a exe cu ção do Pro -
gra ma Na ci o nal de Con tro le da Den gue (PNCD), o
tre i na men to de pro fis si o na is e o au men to dos re cur-
sos fi nan ce i ros trans fe ri dos para ações de pre ven ção
e con tro le. Fo ram des ti na dos R$55 mi lhões para a
con tra ta ção de agen tes de cam po de com ba te ao
mos qui to Ae des Aegy pti. A es ti ma ti va é de que dez
mil no vos pro fis si o na is se jam em pre ga dos em todo o
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País. O Pla no Na ci o nal de Com ba te à Den gue con ta
com cer ca de R$1 bi lhão para ações de pre ven ção e
con tro le da do en ça.

Te mos tam bém que des ta car o con tro le da
Aids, ati vi da de em que nos des ta ca mos mun di al-
men te, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti e Se na dor
Gil ber to Mes tri nho. O Mi nis té rio da Sa ú de anun ci ou
um Pla no de Me tas até 2006 para o con tro le e pre -
ven ção da Aids no País. Uma das prin ci pa is me di-
das é a am pli a ção de 250 para 411 o to tal de Mu ni-
cí pi os que re ce bem re cur sos fe de ra is para ações
de com ba te à do en ça etc.

Por fim, eu gos ta ria de con gra tu lar-me com o
Mi nis tro Hum ber to Cos ta pela con du ção bri lhan te da
im por tan te Pas ta da Sa ú de.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 625, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 218 do Re gi men to
Inter no e con for me os cos tu mes des ta Casa, seja in -
se ri do em ata voto de pe sar pelo fa le ci men to de The -
re za Ma ga lhães Bra sil, so bri nha-neta do fun da dor de
Boa Vis ta (RR) e, nos ter mos do art. 221, in ci so I,
apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia.

Sala das Ses sões, 30 de ju lho de 2003. – Au-
gus to Bo te lho – Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
Pre si dên cia fará cons tar em Ata o voto de pe sar so li-
ci ta do.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Não há mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Arthur Vir gí lio e Luiz Otá vio
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 BRASIL PEGANDO FOGO E O GOVERNO

NO VAI-DA-VALSA
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem

apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, a im pres são que o go ver no do pre si-
den te Lula pas sa à Na ção, em mo men to tão crí ti co, é
a do na vio que co me ça a so ço brar, com ma ru jos a es -
ti bor do ten tan do im pe dir o na u frá gio, en quan to a
bom bor do ma ri nhe i ros inex pe ri en tes per ma ne cem
in di fe ren tes ao ne vo e i ro den so, ain da fas ci na dos pelo 
ti mão da nau. Não se dão con ta de que o fe i ti ço cos tu-
ma dar vol tas em di re ção opos ta.

O Bra sil vive sob pre o cu pan te ten são no cam po
e, ago ra, tam bém na pe ri fe ria das gran des ci da des. A
paz, ne ces sá ria ao cres ci men to, está ame a ça da por
um mo vi men to que não sur giu por obra do aca so e já
co me ça a afe tar o cres ci men to da eco no mia.

Como opo si ção res pon sá vel, o PSDB fez,
des ta tri bu na, se gui das ad ver tên ci as ao Pre si den te
Luiz Iná cio Lula da Sil va e ao go ver no pe tis ta.  Nem
Lula nem o PT se aba la ram e hoje Lula e o PT pa re-
cem se pre o cu par por te rem per ma ne ci do no
vai-da-val sa, sem aten tar para os es tra gos de cor-
ren tes do efe i to boné.

Hoje, não ve nho aqui para ad ver tir.  Ve nho para
res pon sa bi li zar Lula e o go ver no pe tis ta pela pos tu ra
per mis si va que co me ça a in fe li ci tar o País e a afe tar o
cres ci men to, como de nun ci ou em São Pa u lo o Go ver-
na dor Ge ral do Alckmin.

Leio nos jor na is que o tom da úl ti ma re u nião do
Con se lho de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al foi 
de pre o cu pa ção, a pon to de O pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va en vi ar, por meio do mi nis tro Tar so Gen ro
(De sen vol vi men to So ci al), um re ca do para tran qui li-
zar os em pre sá ri os com re la ção à ra di ca li za ção dos
mo vi men tos so ci a is.

O mi nis tro – con for me no ti cia o jor nal O Esta do
de S.Pa u lo, trans mi tiu aos re pre sen tan tes do se tor
em pre sa ri al que os abu sos se rão con ti dos e o Esta do
de Di re i to será man ti do.

Trans cre vo, para que cons te dos ana is do Se na-
do, tre cho da no tí cia pu bli ca da pelo jor nal pa u lis ta:

Des de a se ma na pas sa da, a ten são de 
mo vi men tos so ci a is como as in va sões de
MTST (Mo vi men to dos Tra ba lha do res Sem
Teto) e do MST (Mo vi men to dos Tra ba lha do-
res Sem Ter ra) têm pre o cu pa do o go ver no.
A si tu a ção ga nhou des ta que com as afir ma-
ções de um dos lí de res do MST, João Pe dro
Sté di le, na se ma na pas sa da que de fi niu a
en ti da de como “um exér ci to” que “não po-
dem dor mir en quan to não aca ba rem com
eles [os la ti fún di os].

Espe ra a Na ção que, de fato, pos sam ser con ti-
das as in va sões ir res pon sá ve is que pi po cam em di fe-
ren tes re giões. Por en quan to, po rém, não é o que es -
ta mos ven do.

Leio, a pro pó si to, no tí cia do jor nal Ga ze ta do
Povo, de Cu ri ti ba:

– “O co mér cio de Cas ca vel pa rou por
15 mi nu tos on tem à tar de em so li da ri e da de
à Pa ra da pela Paz no Cam po, even to pro-
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mo vi do pelo Sin di ca to Ru ral Pa tro nal que
con tou com o apo io de ou tras 13 en ti da des
vol ta das à agri cul tu ra, co mér cio e pres ta ção
de ser vi ços. Os se to res te mem que o “des -
con tro le agrá rio” atin ja as ci da des de pen-
den tes da agri cul tu ra. No fi nal do en con tro,
as en ti da des de ci di ram pres si o nar os go ver-
nos fe de ral e es ta du al para o cum pri men to
das re in te gra ções de pos se. O even to tam-
bém teve o aval de di ver sos sin di ca tos ru ra-
is da Re gião Oes te.

– Uma car re a ta co me çou em fren te à
Pra ça do Mi gran te com mais de mil car ros
pas san do pelo cen tro da ci da de e ter mi nou
no Cen tro de Con ven ções e Even tos, com
um de ba te que re u niu cer ca de 1,5 mil pes -
so as. Du ran te o per cur so, a ma i o ria das lo -
jas fe cha ram as por tas. De acor do com o
pre si den te da Câ ma ra de Di ri gen tes Lo jis tas
(CDL) de Cas ca vel, André Bu e no, 50% das
ven das do se tor são li ga das a agri cul tu ra.
Bu e no afir mou que os re fle xos já são sen ti dos
pe las lo jas des de os pri me i ros me ses do ano,
quan do co me ça ram as in va sões de ter ra no
Pa ra ná. O en con tro atra iu di ver sas au to ri da-
des, en tre elas o pre si den te da Fe de ra ção de
Agri cul tu ra do Esta do do Pa ra ná (Faep), Ági-
de Me neg het ti, e o pre si den te da Orga ni za-
ção das Co o pe ra ti vas do Pa ra ná (Oce par),
João Pa u lo Kos lovs ki. “Nós que re mos que o
as sun to (Re for ma Agrá ria) seja re sol vi do den -
tro da lei”, dis se o ide a li za dor da pa ra da, Nél -
son Me neg gat ti. Já o pre si den te da Faep cha -
mou os go ver nos es ta du al e fe de ral de omis -
sos na hora de re sol ver a ques tão agrá ria.

– Nes te ano, oito pro pri e da des fo ram
ocu pa das pe los sem-ter ra na Re gião Oes te.
Des te to tal, qua tro per ma ne cem in va di das,
mes mo com os man da dos de re in te gra ção
de pos se ex pe di dos pela Jus ti ça. Para Kos -
lovs ki, o cli ma de in tran qüi li da de no cam po
ame a ça o agro ne gó ci os pa ra na en se. Ele
lem brou que o se tor é res pon sá vel por 65%
das ex por ta ções do es ta do. “A Oce par não
é con tra a re for ma agrá ria, mas que ela seja 
fe i ta den tro do li mi te da lei.”

– O MST (Mo vi men to dos Tra ba lha do-
res Ru ra is Sem-Ter ra), re gi o nal Oes te, não
quis co men tar as ma ni fes ta ções de on tem
dos ru ra lis tas e em pre sá ri os. Se gun do o
MST, o mo vi men to dis cu te ape nas a ques-
tão da re for ma agrá ria e não os re fle xos ca -

u sa dos no co mér cio das ci da des. No fi nal
do en con tro, os par ti ci pan tes apro va ram um
do cu men to em que pe dem às au to ri da des
fe de ral e es ta du al o cum pri men to das or-
dens de re in te gra ções.

E aqui por per to não é di fe ren te a si tu a ção. O 
Cor re io Bra zi li en se traz na edi ção de hoje re por ta-
gem so bre a in va são de uma  fa zen da em Unaí,
onde os cha ma dos Sem-Ter ra pro mo ve ram des-
tru i ção e sa ques. Eis a re por ta gem des se jor nal
da Ca pi tal

Ódio na ter ra de Je sus
Sem-ter ra ar rom bam a pa re de de uma

casa de dois an da res em fa zen da de Unaí,
que bram ja ne las e ma tam bois e por cos

Li li an Ta han
Da equi pe do Cor re io

Na por te i ra da fa zen da Nova Je ru sa-
lém, do ad vo ga do João Alves de Oli ve i ra, 52 
anos, um avi so: ‘‘Pro pri e da de ex clu si va de
Je sus’’. Há uma se ma na, dono di vi no e
dono de fato fo ram ig no ra dos. A ter ra de 600 
hec ta res em Unaí, mu ni cí pio mi ne i ro a 170
km de Bra sí lia, foi in va di da na se gun da-fe i ra
pas sa da por 230 sem-ter ra. Eles des tru í ram
uma casa de dois an da res, ma ta ram cin co
bois, dois por cos, su mi ram com ga li nhas e
ate a ram fogo no pa i ol de mi lho, ar ma zém de 
sal e cur ral para va ci na ção de gado. Essa é
a pri me i ra gran de in ves ti da do Mo vi men to
dos Tra ba lha do res Ru ra is Sem Ter ra (MST)
na re gião, des de o iní cio do go ver no de Luiz 
Iná cio Lula da Sil va.

A des tru i ção da pro pri e da de é con fir-
ma da pe los pró pri os acam pa dos do mo vi-
men to. Um gru po de 30 pes so as que usam
bo nés e ca mi se tas do MST ad mi tiu on tem
ao Cor re io a au to ria da in va são. ‘‘Vi ra mos
uma tur ma de ma rim bon dos. Qu e bra mos
tudo e co me mos os ani ma is que ma ta mos’’,
afir mou Albi no Pe re i ra Lo pes, um dos acam -
pa dos pró xi mo à fa zen da. Ele diz que foi a
ter ce i ra ação dos sem-ter ra des de que che -
ga ram ao lo cal em agos to de 2001. A di re-
ção na ci o nal do MST e a co or de na ção re gi-
o nal do mo vi men to em Unaí fo ram pro cu ra-
das e não se pro nun ci a ram so bre o as sun to
até o fe cha men to des ta edi ção.

A ter ra em Unaí é dis pu ta da por um
gru po de seis ru ra lis tas e 274 fa mí li as de
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acam pa dos, que ao todo ocu pam cer ca de 7 
mil hec ta res. A bri ga foi pa rar na Vara de
Con fli tos Agrá ri os da Jus ti ça de Mi nas Ge-
ra is. Até ago ra não exis te uma de ci são. Para 
evi tar um con fli to, fa zen de i ros e MST fi ze-
ram um acor do há dois me ses para di vi dir a
pro pri e da de. Cada ru ra lis ta ce deu aos
sem-ter ra lo tes que va ri am de 40 a 300 hec -
ta res. O acor do foi fir ma do di an te da ju í za
Ian da ra Pe i xo to No gue i ra, na pri me i ra vara
da co mar ca de Unaí. 

O acer to, no en tan to, não foi cum pri do.
O gru po de sem-ter ra ex pul sou o úni co mo -
ra dor do lu gar, o ir mão do ca se i ro, Éder Fer -
re i ra Ruas, e ocu pou a pro pri e da de. ‘‘Eles ti -
nham ar mas e não de i xa ram a gen te se
apro xi mar. Qu an do to ma ram con ta da pro-
pri e da de, sol ta ram fo gos de ar ti fí cio para
avi sar aos ou tros sem-ter ra’’, re la ta José Lo -
pes Fer re i ra, ca se i ro da fa zen da.

Os sem-ter ra não es con de ram os ves-
tí gi os do es tra go. Cin co car ca ças de gado
ain da es ta vam com san gue fres co. ‘‘A nos sa
in ten ção era só ma tar a fome. Aqui, a co mi-
da é ra ci o na da, tem dia que uns fi cam sem
co mer’’, diz a sem-ter ra Ana Ma ria Sil va.
Mas os acam pa dos su pe ra ram o pri me i ro
pla no. Além de ma tar o gado, eles são acu -
sa dos de usar es ta cas de ma de i ra para fa-
zer rom bos nas pa re des da casa, que brar
to das as ja ne las, apro pri ar-se de pe ças de
um tra tor e des tru ir a plan ta ção de soja.
João Alves, pro pri e tá rio da fa zen da, es ti ma
o pre ju í zo em R$ 450 mil.

O es tra go atri bu í do ao MST cons ta no
bo le tim de ocor rên cia da Po lí cia Mi li tar de
Mi nas Ge ra is, que ins pe ci o nou a fa zen da
logo de po is da in va são. ‘‘Cons ta ta mos que
80 sem-ter ra in va di ram o imó vel, com ar mas
de fogo, in clu si ve es pin gar das de dois ca-
nos’’, cons ta na ocor rên cia. O re la tó rio da
PM tam bém de nun cia que os sem-ter ra
aba te ram o gado e de i xa ram no lo cal 73 Kg
de car ne, im pró pri os para o con su mo de vi do
ao mé to do em pre ga do no aba te.

O bo le tim de ocor rên cia foi en tre gue
ao de le ga do re gi o nal de Unaí, Ri so lan do
Be ne di to Dias. Ele dis se que a po lí cia já de -
ve ria ter ins ta u ra do in qué ri to des de quan do
se ini ci ou a in va são. ‘‘O MST está di fi cul tan-
do as in ves ti ga ções. A po lí cia não tem aces -

so rá pi do aos lí de res que, nem sem pre, fi-
cam na re gião’’, jus ti fi ca o de le ga do.

Há con tra di ção nos nú me ros ad mi ti dos
pelo MST e de nun ci a dos pe los ru ra lis tas.
Os sem-ter ra di zem ter aba ti do cin co ca be-
ças de gado e um por co. O dono da fa zen da
Nova Je ru sa lém sus ten ta que su mi ram 50
va cas, 18 por cos e ga li nhas. ‘‘Eles sa bem
que o Incra {Insti tu to Na ci o nal de Co lo ni za-
ção e Re for ma Agrá ria} paga o pre ju í zo, e
se apro ve i tam para au men tar o es tra go’’,
con tes ta Ana Ma ria, sem-ter ra.

Na ten ta ti va de re sol ver a si tu a ção,
qua tro dos seis fa zen de i ros en vol vi dos no
im pas se se re ú nem hoje com re pre sen tan-
tes do Mi nis té rio Pú bli co e do Incra, em Belo 
Ho ri zon te. Os ru ra lis tas pre ten dem man ter o 
acor do fir ma do há dois me ses, no qual a
ter ra foi di vi di da com os acam pa dos. ‘‘Eu te -
nho a es pe ran ça de que o acer to será man -
ti do’’, pla ne ja Shi ge ki Ono ya ma, um dos pro -
pri e tá ri os. Ele é dono de 1,1 mil hec ta res e
ce deu 300 para os acam pa dos. O MST não
foi cha ma do para o en con tro. ‘‘Não ace i ta-
mos acor do al gum, que re mos a ter ra to da’’,
diz Albi no, um dos acam pa dos.

Avi so para o go ver no

O gado aba ti do foi para ma tar a fome.
A casa des tru í da, para dar um avi so: ‘‘Qu e-
re mos mos trar para o go ver no que não dá
para vi ver sem co mi da, sem sa ú de e sem
tra ba lho’’, pro tes tou Van der li no Nu nes da
Sil va, 40 anos. O cam po nês vive com a mu -
lher e os dois fi lhos pe que nos no acam pa-
men to de Unaí, ba ti za do de Índio Gal di no.

Até ou tu bro do ano pas sa do, Van der li-
no e a mu lher, Con ce i ção de Ma ria, 23
anos, tra ba lha vam em uma fa zen da de vaca 
le i te i ra em Pla nal ti na de Go iás. Fo ram des-
pe di dos e fi ca ram sem ter ou tro meio de so -
bre vi vên cia. Em de zem bro do ano pas sa do,
o ca sal tro cou o de sem pre go pela ban de i ra
do MST. Cons tru í ram uma casa de três cô-
mo dos com pa lha de bu ri ti (es pé cie de co-
que i ro) e lona. ‘‘De dia é um ca lor que dá
para as sar um pão. De no i te, um frio que dá
dor na es pi nha’’, de fi ne Con ce i ção de Ma ria.

Como os ou tros 650 acam pa dos, o ca -
sal es pe ra ga nhar do go ver no um pe da ço
de ter ra para tra ba lhar. ‘‘Não adi an ta dar o
chão, sem as de vi das con di ções. A gen te
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aqui pre ci sa de tudo um pou co para co me-
çar a tra ba lhar’’, diz Van der li no. Se gun do os
acam pa dos, as in va sões nas pro pri e da des
vi zi nhas têm dois ob je ti vos. ‘‘Con quis tar a
ter ra e di zer às au to ri da des que vi ve mos es -
que ci dos’’, ex pli ca o sem-ter ra.

Sem in fra-es tru tu ra para plan tar, os
acam pa dos do MST pas sam o dia co lhen do
so bras de mi lho não apro ve i ta das pe las má -
qui nas de co lher. A úni ca es co la pró xi ma ao
lo cal fica a 15 qui lô me tros de dis tân cia do
acam pa men to. To dos os dias, 69 cri an ças,
fi lhos dos sem-ter ra, pe gam o ôni bus que as 
con du zem ao co lé gio.

PF vi gia mo vi men to

Em bus ca de uma sa í da ur gen te para
a ques tão agrá ria, o pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va de ter mi nou aos mi nis tros da
Jus ti ça, Már cio Tho maz Bas tos, e do De-
sen vol vi men to Agrá rio, Mi guel Ros se to, que
le van tem to dos os da dos re la ti vos ao pro-
ble ma. Ontem, Tho maz Bas tos de ci diu in-
ten si fi car as ações da área de in te li gên cia
da Po lí cia Fe de ral para acom pa nhar ocu pa-
ções de fa zen das e a mo vi men ta ção de gru -
pos de sem-ter ra e fa zen de i ros pelo país.

A PF já mo ni to ra o MST e de ma is en ti-
da des de tra ba lha do res ru ra is, além de for ma-
ção de mi lí ci as de fa zen de i ros. Mas di an te da
cres cen te ten são em di ver sos pon tos do país,
mais agen tes se rão mo bi li za dos, so bre tu do
em áre as como Pon tal do Pa ra na pa ne ma
(SP) e em es ta dos como Per nam bu co, Rio
Gran de do Sul e Mi nas Ge ra is.

O mi nis tro da Jus ti ça vai le van tar todo
o con ten ci o so ju rí di co do pro ble ma, com o
nú me ro de ações de de sa pro pri a ção de ter -
ra e o es tá gio de cada uma de las. Ros se to
cu i da rá do cha ma do con ten ci o so de ter ra, a
par tir de um tra ba lho do Incra so bre as áre -
as ocu pa das e dis po ní ve is no país. 

Nos pró xi mos dias, Lula deve se re u nir
com os mi nis tros li ga dos às ques tões agrá ri-
as e de se gu ran ça pú bli ca para es ta be le cer
a es tra té gia de fi ni ti va do go ver no para o
pro ble ma. “

Pelo me nos já te mos uma pro mes sa.
O que se es pe ra é que da pro mes sa se pas se à

prá ti ca. A ver da de é que o atu al go ver no an dou se me-
an do ex pec ta ti vas exa ge ra das so bre re for ma agrá ria.

Pro me teu mun dos e fun dos, mas não deu nem mun -
dos nem fun dos.

Ago ra, é o pró prio Go ver no a ad mi tir que er rou
ao pro me ter em de ma sia. E aca ba de re du zir de 60
para 10 mil fa mí li as em sua meta de as sen ta men tos
para este ano. A in for ma ção está es tam pa da no no -
ti ciá rio de hoje de  O Esta do de S.Pa u lo, a se guir
trans cri ta:

“For ta le za – O go ver no não tem di nhe-
i ro para cum prir a pro mes sa de as sen tar 60
mil fa mí li as até o fim do ano, mas deve agi li-
zar a re for ma agrá ria para re du zir a ten são
no cam po. A in for ma ção é do se cre tá rio-ge-
ral da Pre si dên cia, Luiz Dul ci, que ad mi te o
te mor do Pa lá cio do Pla nal to com o que
cha mou de “exa cer ba ção” do Mo vi men to
dos Tra ba lha do res Ru ra is Sem-Ter ra (MST).

“Atu al men te, os re cur sos dis po ní ve is
são su fi ci en tes para as sen tar 10 mil fa mí li-
as, mas não es ta mos tra ba lhan do com me -
tas nu mé ri cas”, afir mou Dul ci, que nes ta se -
gun da-fe i ra par ti ci pou da re u nião do pre si-
den te Luiz Iná cio Lula da Sil va com go ver-
na do res da re gião abran gi da pela Su de ne
(Nor des te, Mi nas Ge ra is e Espí ri to San to),
em For ta le za. “Par te des sa exa cer ba ção em 
al guns lu ga res, com ocu pa ções de ter ra, é
por que há acam pa men tos de seis, sete
anos, mas o pre si den te Lula ga ran tiu que
va mos pri o ri zar os acam pa men tos mais an -
ti gos, nos qua is a si tu a ção de vida de te ri o-
rou mu i to”, ar gu men tou o mi nis tro, que pro -
cu rou ame ni zar in for ma ções do pró prio go-
ver no so bre “in fil tra ção po lí ti ca” no mo vi-
men to. De qual quer for ma, ele ad mi tiu que,
em mu i tos ca sos, os sem-ter ra ul tra pas sam
os li mi tes.

“Há ex ces sos, há ten sões ar ti fi ci a is de
par te a par te, mas a raiz (das in va sões) é
con cre ta: é a ne ces si da de de fa zer a re for-
ma agrá ria para que as pes so as que es tão
em ba i xo da lona pos sam tra ba lhar na ter ra”,
re su miu Dul ci. Co or de na dor do gru po in ter-
mi nis te ri al en car re ga do de iden ti fi car ter ras
pú bli cas e pri va das para a re for ma agrá ria,
o mi nis tro es ti ma que o nú me ro de fa mí li as
be ne fi ci a das pode che gar a 30 mil, me ta de
do que foi pro me ti do.

Mas so men te se o Exe cu ti vo con se guir
uma ne go ci a ção mu i to boa. O go ver no, de
acor do com ele, ten ta “amar rar” a re for ma
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agrá ria em trës fren tes:1) ter ras pri va das
de sa pro pri a das pelo Insti tu to Na ci o nal de
Co lo ni za ção e Re for ma Agrá ria (Incra); 2)
ter ras pú bli cas im pro du ti vas, in clu si ve de
ins ti tu ções fe de ra is, como Ban co do Nor-
des te (BNB) e Ban co da Ama zö nia (Basa); e 
3)ter ras ne go ci a das di re ta men te com os
pro pri e tá ri os, o que vem ocor ren do em ma i-
or es ca la, até ago ra, no Pa ra ná.

Para Dul ci, só ha ve rá pos si bi li da de de
aten der mais de 30 mil fa mí li as nes te ano
se hou ver o des con tin gen ci a men to to tal dos 
re cur sos or ça men tá ri os. Em re u nião re a li za-
da na se ma na pas sa da com de pu ta dos do
PPS, o pró prio Lula afir mou, re ser va da men-
te, que não te ria como ga ran tir o as sen ta-
men to de 60 mil fa mí li as até de zem bro, por
ca u sa do aper to fi nan ce i ro, em bo ra te nha
re for ça do a meta, no mës pas sa do, du ran te
en con tro com lí de res do MST. Os sem-ter ra
re i vin di cam o aten di men to de 120 mil fa mí li-
as, mu i tas de las acam pa das há vá ri os anos.

O se cre tá rio-ge ral da Pre si den cia lem -
brou que fo ram li be ra dos R$ 5,3 bi lhões
para agri cul tu ra fa mi li ar até o fim do ano. Ele 
dis se ain da que, numa re for ma agrá ria, 70% 
do cus to é re fe ren te ao pre ço da ter ra. “Por
isso, es ta mos agi li zan do o le van ta men to
das ter ras pú bli cas im pro du ti vas”, co men tou.
Para o mi nis tro, mu i tos as sen ta men tos fe i-
tos no go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so
eram “sem qua li da de”. “Nào ti nham água,
luz, eram dis tan tes dos cen tros con su mi do-
res e com solo ina de qua do”, des cre veu.

Vera Rosa “

Que a si tu a ção é ten sa, em todo o País, já não 
há dú vi das. O pró prio Pa lá cio do Pla nal to, re ve lou
tre chos de do cu men to in ter no, di vul ga dos pelo O
Esta do de S.Pa u lo,  em sua edi ção de do min go úl ti-
mo. Co me ça pelo tí tu lo: “Cli ma de vi o lên cia as sus ta
Pla nal to.”

No do cu men to, o Pla nal to diz te mer que se con -
so li de a ima gem do pre si den te Lula como im po ten te
di an te dos con fli tos. Pela im por tân cia do tema, trans -
cre vo o no ti ciá rio em apre ço, que é o se guin te:

Cli ma de vi o lên cia as sus ta Pla nal to

Do cu men to si gi lo so da Pre si dên cia
mos tra pre o cu pa ção com ru mos do go ver no

VERA ROSA 

BRASÍLIA – Sem con se guir con ter a
ten são no cam po e na ci da de e a for te re-
sis tên cia à re for ma da Pre vi dên cia, o Pa lá-
cio do Pla nal to teme con so li dar a ima gem
de que o go ver no do pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va está im po ten te di an te dos con -
fli tos e frag men ta do em vá ri as fren tes.

Do cu men to si gi lo so so bre os ru mos es -
tra té gi cos do go ver no, pro du zi do pela as ses-
so ria es pe ci al da Pre si dên cia, des ta ca que o
con tro le fis cal deve se su bor di nar à agen da
do de sen vol vi men to, da ge ra ção de em pre-
gos e am pli a ção de po lí ti cas so ci a is, com
me di das que ate nu em a ex pan são da vi o lên-
cia. Ao ava li ar os seis pri me i ros me ses de
po der, o tex to não es con de a pre o cu pa ção:

diz que é pre ci so cri ar uma mar ca, um
dis cur so uni fi ca dor para as ações da ges tão
pe tis ta.

O re ce io é de que todo o es for ço em
prol do ajus te das con tas pos sa ser com pro-
me ti do pela de sar ti cu la ção en tre os mi nis té-
ri os. Nem o avan ço da re for ma da Pre vi dên-
cia na Câ ma ra nem a que da dos ju ros fo ram
ca pa zes de afas tar o go ver no, nos úl ti mos
dias, de uma agen da ne ga ti va, do mi na da
por in va sões, de sem pre go re cor de, que da
dos in ves ti men tos ex ter nos, pro tes tos de
ser vi do res pú bli cos e sen sa ção de ino pe-
rân cia da má qui na fe de ral. Ago ra, até mes -
mo o PT, par ti do do pre si den te Lula, co bra
re sul ta dos ex pres si vos.

O do cu men to so bre os ru mos da ges-
tão Lula foi fe i to com base na re so lu ção
apro va da pelo di re tó rio na ci o nal do PT, há
duas se ma nas, em São Pa u lo. O tex to que
re ce beu si nal ver de da se a ra pe tis ta – e
pas sou pra ti ca men te des per ce bi do por ca u-
sa da con fu são cri a da, na re u nião do di re tó-
rio, em tor no dos dos cha ma dos ra di ca is –
bate na te cla da ino pe rân cia.

“(...) Nota-se a ne ces si da de de uma
ma i or efi cá cia ope ra ci o nal dos mi nis té ri os,
uma ma i or co or de na ção ad mi nis tra ti va e po -
lí ti ca en tre os di ver sos ór gãos (...) na de fi ni-
ção e exe cu ção de di re tri zes e pro je tos pri o-
ri tá ri os do go ver no”, diz um tre cho da re so-
lu ção, no ca pí tu lo Os de sa fi os do pre sen te e 
do fu tu ro. Para com ple tar, um re ca do prag-
má ti co: “O go ver no pre ci sa ser ati vo para
não frus trar es pe ran ças.”
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O PT pede a Lula “me di das de re for ma
agrá ria e ini ci a ti vas que vi sem a ate nu ar os
po ten ci a is de con fli to no cam po e na im ple-
men ta ção de ações para con ter a ex pan são
da vi o lên cia, do nar co trá fi co e do cri me or-
ga ni za do”.

Co bra “sen ti do de ur gên cia” na co or de-
na ção, exe cu ção e am pli a ção das po lí ti cas
pú bli cas nas áre as so ci a is.

“O en fren ta men to dos pro ble mas so ci-
a is deve ser vis to como par te cen tral do pro -
gra ma eco nô mi co do go ver no, e não como
com po nen te adi ci o nal”, ad mi te o mi nis tro da
Fa zen da, Antô nio Pa loc ci Fi lho. “Mas es ta-
mos cri an do con di ções para isso.” 

Ti mi dez – Até hoje, po rém, as ini ci a ti-
vas anun ci a das – como a re cen te con ces-
são de mi cro em prés ti mos para pes so as de
ba i xa ren da – são con si de ra das tí mi das
para re to mar o cres ci men to. “Nas vá ri as
con sul tas que te nho fe i to, ouço que a que da
dos ju ros é boa, mas ain da in su fi ci en te, e há 
um sen ti men to de que o go ver no pre ci sa
avan çar mais”, ob ser va o se cre tá rio es pe ci-
al do Con se lho de De sen vol vi men to Eco nô-
mi co e So ci al, Tar so Gen ro. “Deve ha ver um
sen so ma i or de ur gên cia para fa zer a eco-
no mia cres cer”, com ple ta o se na dor Edu ar-
do Su plicy (PT-SP).

Lula está mu i to pre o cu pa do com a ex-
plo são de vi o lên cia e com o alto ín di ce de
de sem pre go – a ma i or taxa já re gis tra da
des de ou tu bro de 2001. Co bra ações ime di-
a tas, ur gen tes, para ao me nos mi ni mi zar os
efe i tos da re ces são.

“Estou ten do mu i ta pa ciên cia, até de ma-
is”, diz. Um co la bo ra dor do pre si den te con ta
que ele tem co bra do com tan ta in sis tên cia a
uni fi ca ção dos pro gra mas so ci a is que, se isso
não for fe i to ain da nes te se mes tre, não tem
dú vi da de que ca be ças vão ro lar.

No mês pas sa do, quan do re ce beu
em seu ga bi ne te os prin ci pa is lí de res do
Mo vi men to dos Sem-Ter ra – no fa mo so
en con tro em que ves tiu o boné do MST –, 
Lula fez um acor do ou sa do. Pro me teu as -
sen tar 60 mil fa mí li as nes te ano, mas, em
tro ca, exi giu três con tra par ti das: 1) que o
MST não se en vol ves se na luta in ter na do 
PT, ou, em ou tras pa la vras, na bri ga dos
ra di ca is; 2) que não in va dis se pré di os pú -
bli cos nem pe dá gi os e 3) que não par ti ci-

pas se das ma ni fes ta ções de ser vi do res
con tra a re for ma da Pre vi dên cia. O pro-
ble ma é que a di re ção do MST não con-
tro la mais os di ver sos bol sões do mo vi-
men to em todo o País. 

Na quin ta-fe i ra, in sa tis fe i to com o rit mo
len to do go ver no na re for ma agrá ria, o co or-
de na dor do MST, João Pe dro Sté di le, pôs
le nha na fo gue i ra ao con vo car uma “guer ra”
con tra o la ti fún dio. “Não va mos dor mir até
aca bar mos com os fa zen de i ros”, dis se. O
mi nis tro-che fe da Casa Ci vil, José Dir ceu,
avi sou Lula que ele va ria o tom por que a de -
cla ra ção de Sté di le não po de ria pas sar sem
res pos ta in ci si va. “Não du vi dem da au to ri da-
de do go ver no”, re a giu o mi nis tro. Numa tá ti-
ca com bi na da, o pre si den te do PT, José Ge -
no i no, foi no mes mo di a pa são: “O País não
pode con vi ver com esse cli ma de ra di ca li za-
ção e com in va sões, que cri am in se gu ran ça
na so ci e da de.”

Da cha ma da “tro pa de cho que” go ver-
nis ta, o de pu ta do Pa u lo Ber nar do (PT-BR)
ad mi te que, no meio de tan ta tur bu lên cia,
ain da exis te um “con ten ci o so” en tre a ban-
ca da do PT e o Pla nal to. “Esse des gas te na
re la ção pode ca u sar pro ble mas na hora da
vo ta ção da re for ma da Pre vi dên cia no ple-
ná rio da Câ ma ra”, afir ma. E con clui: “Nós
po de mos ter a fase do rolo com pres sor, li gar
o tra tor, mas isso não fun ci o na toda hora,
por que de i xa mu i to efe i to co la te ral.”

Era o que ti nha a di zer.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Sem apa nha-

men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, ve nho tra tar de tema que já foi abor da do, por 
mim, re cen te men te, em pro nun ci a men to nes te ple ná-
rio. Na oca sião, mais es pe ci fi ca men te no dia 17 úl ti-
mo, en tre ou tros te mas de in te res se de meu Esta do,
este foi men ci o na do. Ago ra vol to à tri bu na para con -
ce der ao as sun to, de modo in di vi du a li za do, toda a re -
le vân cia que ele me re ce.

Re fi ro-me, Sr. Pre si den te, à gra vís si ma si tu a ção
fi nan ce i ra vi vi da por vá ri os mu ni cí pi os bra si le i ros, em
ra zão do bru tal acha ta men to que vêm so fren do, des -
de maio des te ano, em ra zão dos re pas ses cons ti tu ci-
o na is do Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os.

A si tu a ção é tão mais de ses pe ra do ra quan to
me nor a ar re ca da ção pró pria dos mu ni cí pi os. Como
sa be mos, há pe que nos mu ni cí pi os, mu ni cí pi os mu i to
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po bres, em sua ma i o ria lo ca li za dos nas re giões mais
atra sa das do País, nos qua is as re ce i tas ob ti das por
meio das trans fe rên ci as do Fun do de Par ti ci pa ção
dos Mu ni cí pi os (FPM) re pre sen tam qua se a to ta li da-
de das re ce i tas mu ni ci pa is. No Pará, que é a re a li da-
de que co nhe ço mais de per to, há mu ni cí pi os que, de
maio para ju lho, ti ve ram re du ção de 30 a 50% nas re -
ce i tas re pas sa das pelo FPM.

À gui sa de ilus tra ção, dou o exem plo de Ma ra-
bá, que se quer é ci da de pe que na, uma das mais
pre ju di ca das, vez que con ta com 177 mil ha bi tan-
tes, sen do ci da de de por te mé dio, com ca pa ci da de
de ar re ca da ção pró pria. Pois Ma ra bá re ce beu do
FPM, em maio, 2 mi lhões e 200 mil re a is. No mês
se guin te, ju nho, a trans fe rên cia di mi nu iu para 1 mi -
lhão e 500 mil re a is; uma que da, por tan to, de 31%.
E a es ti ma ti va para ju lho é ain da me nor: 1 mi lhão e
300 mil re a is. Se for mos ave ri guar o que está ocor -
ren do com as ci da des pe que nas, que fun ci o nam
qua se ex clu si va men te com as re ce i tas do FPM,
ve ri fi ca re mos que a si tu a ção é caó ti ca. Não te-
nham dú vi da de que a si tu a ção cons ta ta da no Pará 
re pro duz-se no Bra sil in te i ro.

Ora, Sr. Pre si den te, em pri me i ro lu gar, ca u sa
mu i ta es tra nhe za a mag ni tu de da que da das trans fe-
rên ci as que a União re a li za em fa vor dos mu ni cí pi os
com re cur sos do FPM. O Fun do, como sa be mos, é
com pos to por 22,5% do di nhe i ro que a União ar re ca-
da com o Impos to de Ren da e o Impos to so bre Pro du-
tos Indus tri a li za dos (IPI). É que o reza o ar ti go 159 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Há dois fa to res que têm de pri mi do a ar re ca da ção
do FPM nos úl ti mos três me ses. Um de les é sa zo nal,
ocor re to dos os anos: é a res ti tu i ção de par ce la do
Impos to de Ren da da Pes soa Fí si ca paga a mais por al -
guns con tri bu in tes, res ti tu i ção que cos tu ma se dar en tre
maio e agos to. O ou tro fa tor é con jun tu ral: re fe re-se ao
ba i xo cres ci men to da eco no mia em fun ção das po lí ti cas
ma cro e co nô mi cas re ces si vas ado ta das. Isso, para não
di zer que a eco no mia pa re ce es tar en tran do em re ces-
são. Bem, em fun ção da es tag na ção da eco no mia – va -
mos co lo car as sim –, a ar re ca da ção de al guns im pos tos
têm ca í do, em es pe ci al a do IPI.

To da via, ne nhum dos dois fa to res, mes mo em
con jun to, pode ex pli car a pro fun di da de da que da dos
re pas ses do di nhe i ro do FPM aos mu ni cí pi os, que da
que, como dis se, em al guns ca sos, che ga a 50% de
um mês para o mês sub se qüen te.

Então, an tes de mais nada, o Go ver no Fe de ral
deve re ver os cál cu los que fez para com por o FPM

nos úl ti mos me ses. Há sus pe i ta – sus pe i ta for te e fun -
da men ta da – de que pos sa ter ocor ri do erro nes ses
cál cu los. É o pri me i ro ape lo que faço.

O se gun do é o se guin te: caso não seja ve ri fi ca-
do erro nos cál cu los, ou caso o erro não seja de di -
men são a pon to de au men tar con si de ra vel men te as
trans fe rên ci as para os mu ni cí pi os, es pe ro que o Go -
ver no Fe de ral cons ti tua um fun do de emer gên cia
para so cor rer, mo men ta ne a men te, os mu ni cí pi os que 
ti ve ram que da ma i or de ar re ca da ção com trans fe rên-
ci as do FPM, em es pe ci al os pe que nos mu ni cí pi os
que qua se não pos su em ar re ca da ção pró pria.

Como dis se, e ago ra vou re pe tir, a si tu a ção, em
al guns des ses mu ni cí pi os, é de de ses pe ro! São sa lá-
ri os do fun ci o na lis mo atra sa dos, é a in ter rup ção de
ser vi ços pú bli cos es sen ci a is, é a pa ra li sa ção da má -
qui na ad mi nis tra ti va mu ni ci pal... Pre mi dos pe las exi -
gên ci as da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, que de -
ter mi na que se gas te um má xi mo de 54% das re ce i tas
mu ni ci pa is com pa ga men to de pes so al, al guns pre fe i-
tos têm anun ci a do que vão co me çar a de mi tir.

Ora, não é jus to, nem ra zoá vel, nem hu ma no
que se de sar ti cu le o cor po fun ci o nal dos mu ni cí pi os,
que che fes de fa mí lia per cam seus em pre gos de uma
hora para ou tra, por ques tões de or dem con jun tu ral,
por tan to, pas sa ge i ras.

Assim, para con clu ir, Sr. Pre si den te, gos ta ria de
di zer que me ali nho com o mo vi men to de fla gra do pela 
Fe de ra ção Na ci o nal dos Mu ni cí pi os, que bus ca so lu-
ção para esse pro ble ma. Além dis so, re a fir mo meu
ape lo ao Go ver no Fe de ral para que re fa ça os cál cu los
do Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os, pois há
sus pe i ta de erro.

Como úl ti mo re cur so, gos ta ria que o Go ver no se 
sen si bi li zas se com a si tu a ção pre cá ria dos mu ni cí pi-
os mais po bres, so cor ren do-os com um fun do emer -
gen ci al.

Em es pe ci al, so li da ri zo-me com os mu ni cí pi os
pa ra en ses que têm tido que da bru tal de ar re ca da ção.
Qu e ro di zer que, de mi nha par te, não eco no mi za rei es -
for ços para en con trar, jun to com as au to ri da des com -
pe ten tes, so lu ção para esse gra vís si mo pro ble ma.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te, mu i to
obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer-
rar os tra ba lhos.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 03 
mi nu tos.)
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Ata da 22ª Sessão não De li be ra ti va,
em 31 de julho de 2003

1ª Ses são Le gis la ti va Extra or di ná ria da 52ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia do Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos, da Sra. Serys Slhes sa ren ko
 e do Sr. Au gus to Bo te lho

(Ini cia-se a ses são às 14 ho ras e 30
mi nu tos.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – De cla ro aber ta a ses são.

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

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

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

PROJETOS
RECEBIDOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 404, DE 2003

(Nº 2.016/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Fun da ção De mó cri to Ro cha para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons 
e ima gens na ci da de de For ta le za, Esta do
do Ce a rá.

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

cre to s/nº, de 1º de abril de 2002, que ou tor ga con ces-
são à Fun da ção De mó cri to Ro cha para exe cu tar, por
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va-
men te edu ca ti vos, na ci da de de For ta le za, Esta do do
Ce a rá.

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

MENSAGEM Nº 251, 2002

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

com o § 3º do art 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 1º de abril de 2002, que “Ou tor ga con ces são
às en ti da des que men ci o na, para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va-
men te edu ca ti vos, e dá ou tras pro vi dên ci as”. As en ti-
da des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Fun da ção De mó cri to Ro cha, na ci da de de
For ta le za-CE; e

2 – Fun da ção de Arte, Co mu ni ca ção, Cul tu ra e
Ensi no – FACCE, na ci da de de Lam ba ri – MG.

Bra sí lia, 10 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC 320 EM

Bra sí lia, 20 de mar co de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 

in clu so pro tes to de de cre to que tra ta da ou tor ga de
con ces são às en ti da des aba i xo re la ci o na das, para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de som e ima gens,
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, nas lo ca li da des
e uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

• Fun da ção De mó cri to Ro cha, na ci da de de For ta-
le za, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº 53650. 000959/00);

• Fun da ção de Arte, Co mu ni ca ção, Cul tu ra e
Ensi no – FACCE, na ci da de de Lam ba ri, Esta do de
Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº 53710.001259/99).

2. De acor do com o ar ti go 14, § 2º, do De cre-
to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e com o § 1º 
do ar ti go 13 do Re gu la men to de Ser vi ços de Ra di o di-
fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu-
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bro de 1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De -
cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, não de-
pen de rá de edi tal a ou tor ga para exe cu ção de ser vi ço
de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

Cum pre res sal tar que os pe di dos se en con tram
de vi da men te ins tru í dos, de acor do com a le gis la ção
apli cá vel, de mons tran do pos su í rem as en ti da des as
qua li fi ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do ar ti go
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato de ou tor ga so men-
te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha-
do o re fe ri do ato, acom pa nha do dos pro ces sos cor -
res pon den tes.

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

DECRETO DE 1º DE ABRIL DE 2002

Ou tor ga con ces são às en ti da des
que men ci o na, para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pu bli ca, no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, ca-
put, da Cons ti tu i ção, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27
de agos to de 1962, e ten do em vis ta o dis pos to no art.
14, § 2º, do De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de
1967, e no § 1º do art. 13 do Re gu la men to de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº
52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, De cre ta:

Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des
aba i xo men ci o na das, para exe cu tar, pelo pra zo de
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va-
men te edu ca ti vos:

I – Fun da ção De mó cri to Ro cha, na ci -
da de de For ta le za, Esta do do Ce a rá (Pro-
ces so nº 53650. 000959/00);

II – Fun da ção de Arte, Co mu ni ca ção,
Cul tu ra e Ensi no – FACCE, na ci da de de
Lam ba ri, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so
nº 53710.001259/99). – Pa rá gra fo úni co. As
con ces sões ora ou tor ga das re ger-se-ão
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e
obri ga ções as su mi das pe las ou tor ga das.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le -
ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos
ter mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º Os con tra tos de cor ren tes des tas con ces-
sões de ve rão ser as si na dos den tro de ses sen ta dias,
a con tar da data da pu bli ca ção da de li be ra ção de que
tra ta o art. 2º, sob pena de tor na rem-se nu los, de ple -
no di re i to, os atos de ou tor ga.

Art. 4º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 1º de abril de 2002; l81º da Inde pen dên cia
e 114º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri que Car do so.

PARECER Nº 46, DE 2002

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53650.000059/00

Inte res sa da : Fun da ção De mó cri to Ro cha

Assun to: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são.

Emen ta: – Inde pen de de edi tal a ou tor ga para ser vi ço
de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

– Aten di men to das exi gên ci as es ta be le ci das no Re-
gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são e na Por -
ta ria Inter mi nis te ri al nº 651/99.

Con clu são: Pelo de fe ri men to

I – Os Fa tos
A Fun da ção De mó cri to Ro cha, com sede na ci -

da de de For ta le za, Esta do do Ce a rá, re quer lhe seja
ou tor ga da con ces são para exe cu tar o ser vi ço de ra di-
o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va men te
edu ca ti vos, na que la ci da de, me di an te a uti li za ção do
ca nal 48 E, pre vis to no Pla no Bá si co de Dis tri bu i ção
de Ca na is do re fe ri do ser vi ço.

2. Tra ta-se de fun da ção de di re i to pri va do, sem fins
lu cra ti vos, com au to no mia pa tri mo ni al, ad mi nis tra ti va e fi -
nan ce i ra, cujo ob je ti vo prin ci pal é pro mo ver, me di an te
con ces são ou per mis são, pro gra mas in for ma ti vos, cul tu-
ra is e re cre a ti vos pela TV e ou tros me i os de co mu ni ca ção.

3. Para aten der aos re qui si tos es ta be le ci dos
pela le gis la ção de ra di o di fu são, a en ti da de apre sen-
tou toda a do cu men ta ção per ti nen te.

4. A es cri tu ra pú bli ca com o es ta tu to so ci al da
en ti da de en con tra-se de vi da men te ma tri cu la da no
Re gis tro Ci vil de Pes so as Ju rí di cas, mi cro fil ma do sob
o nº 0011, aos 29 dias do mês de maio de 1985, na ci -
da de de For ta le za, Ce a rá, aten den do a to dos os re -
qui si tos dis pos tos no Có di go Ci vil Bra si le i ro e na le -
gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são.

5. O car go de Di re tor Pre si den te está ocu pa do
pela Sra. Ma ria Lú cia Ro cha Mon te ne gro, ca ben do a
ela re pre sen ta ção ati va e pas si va da Fun da ção, nos
atos de sua ad mi nis tra ção.

6. Estão pre vis tos tam bém três car gos de Di re-
to res, ocu pa dos pe los Srs. De mó cri to Ro cha Dum mar
e José Ray mun do de Albu quer que Cos ta e pela Sra.
Alba ni sa Dum mar Pon tes.
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II – Do Mé ri to

7. A ou tor ga de per mis são, con ces são e au to ri-
za ção para exe cu tar ser vi ços de ra di o di fu são so no ra
e de sons e ima gens está ad mi ti da na Cons ti tu i ção
Fe de ral (art. 21, in ci so XII, alí nea “a”).

8. É tam bém a Car ta Mag na, em seu art. 223, que
atri bui ao Po der Exe cu ti vo com pe tên cia para ou tor gar
con ces são, per mis são e au to ri za ção para o re fe ri do
ser vi ço, ao tem po em que con di ci o na a efi cá cia do cor -
res pon den te ato à de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal.

9. O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu-
são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu-
bro de 1963, em seu art. 13, com a re da ção que lhe foi 
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, pu bli ca do no DOU de 26 sub se qüen te, dis pen-
sa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi ço de
ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

“Art. 13. .................................................
(...)
§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou tor-

ga para exe cu ção de Ser vi ços de Ra di o di fu são
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos”.

10. A do cu men ta ção ins tru tó ria con cer nen te à
en ti da de e aos seus di re to res está em or dem. A en -
ti da de en ca mi nhou a de cla ra ção pre vis ta na Por ta ria
Inter mi nis te ri al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli-
ca da no DOU de 19 de abril de 1999.

11. O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-Lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for-
me de cla ra ções fir ma das por eles, jun ta das às fls. 84,
91, 92 e 93 dos pre sen tes au tos.

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha-
dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são para pros se gui men to.

O ato de ou tor ga dar-se-á por de cre to pre si den ci al,
em ra zão de se tra tar do ser vi ço de ra di o di fu são de sons
e ima gens, con for me dis põe a le gis la ção es pe cí fi ca.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces-
so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o ato de ou tor ga será apre ci a do con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223).

É o pa re cer “sub-cen su ra”.
Bra sí lia, 6 de mar ço de 2002. – Fer nan do Sam -

pa io Net to, Asses sor Ju rí di co

De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re-
tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 6 de mar ço de 2002. – Na po leão Va la-
da res, Co or de na dor-Ge ral de Ou tor ga.

À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 7 de mar ço de 2002. – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Di re tor do De par ta men to de
Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Enca mi nhem-se os au tos à dou ta Con -
sul to ria Ju rí di ca, para pros se gui men to.

Bra sí lia, 7 de mar ço de 2002. – Anto nio Car los
Tar de li, 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 405, DE 2003

(Nº 2.081/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Fun da ção Cla ret 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 ta ta is, 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 248, de 5 de mar ço de 2002, que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Cla ret para exe cu tar, por dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins ex-
clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Ba ta ta is, 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 256, DE 2002

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

com o § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para exe -
cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên-
cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos,
con for me os se guin tes atos e en ti da des.
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1 – Por ta ria nº 562, de 18 de se tem bro de 2001
– Fun da ção Go ver na dor Ma no el de Cas tro, na ci da de
de Mo ra da Nova – CE;

2 – Por ta ria nº 563, de 18 de se tem bro de 2001
– Fun da ção Rá dio FM Edu ca do ra Ita guary Nos sa Se -
nho ra da Con ce i ção, na ci da de de Cur ra li nho – PA;

3 – Por ta ria nº 584, de 10 de ou tu bro de 2001 –
Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de Vir gi nó po lis, na ci -
da de de Vir gi nó po lis – MG;

4 – Por ta ria nº 586, de 10 de ou tu bro de 2001 –
Fun da ção Uni ver si da de de Pas so Fun do, na ci da de
de Ca ra zi nho – RS;

5 – Por ta ria nº 587, de l0 de ou tu bro de 200l –
Fun da ção Uni ver si da de de Pas so Fun do, na ci da de
de Pas so Fun do – RS;

6 – Por ta ria nº 588, de 10 de ou tu bro de 200l –
Fun da ção Uni ver si da de de Pas so Fun do, na ci da de
de Pal me i ra das Mis sões – RS;

7 – Por ta ria nº 742, de 6 de de zem bro de 2001 –
Fun da ção Mu ni ci pal de Cul tu ra, La zer e Tu ris mo –
FUMCULT, na ci da de de Con go nhas – MG;

8 – Por ta ria nº 129, de 5 de fe ve re i ro de 2002 –
Fun da ção Qu i lom bo, na ci da de de Pe ne do – AL;

9 – Por ta ria nº 130, de 5 de fe ve re i ro de 2002 –
Fun da ção Qu i lom bo, na ci da de de Pal me i ra dos Índi -
os – AL;

10 – Por ta ria nº 132, de 5 de fe ve re i ro de 2002 –
Fun da ção Rá dio FM Edu ca do ra Ita guary Nos sa Se -
nho ra da Con ce i ção, na ci da de de Mu a ná – PA;

11 – Por ta ria nº 186, de 19 de fe ve re i ro de 2002
– Fun da ção Ci da des His tó ri cas, na ci da de de Pa ra í ba
do Sul – RJ;

12 – Por ta ria nº 188, de 19 de fe ve re i ro de 2002
– Fun da ção Qu i lom bo, na ci da de de União dos Pal -
ma res – AL;

13 – Por ta ria nº 248, de 5 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cla ret, na ci da de de Ba ta ta is – SP;

14 – Por ta ria nº 249, de 5 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ti va Ser ro Azul, na ci da de
de Ita bi ra – MG;

l5 – Por ta ria nº 250, de 5 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Uni ver so, na ci da de de Apa re ci da de Go iâ-
nia – GO;

16 – Por ta ria nº 414, de 20 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cân di do Gar cia, na ci da de de Umu a ra ma
– PR; e

17 – Por ta ria nº 415, de 20 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Ama zô nia Viva, na ci -
da de de Be lém – PA.

Bra sí lia, 11 de abril de 2002.

MC 272 EM

Bra sí lia, 18 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia o Pro ces so nº

53830.001176/99, do in te res se da Fun da ção Cla ret,
ob je to de per mis são para exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins ex-
clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Ba ta ta is, Esta -
do de São Pa u lo.

2. De acor do com o art. 13, § 1º, do Re gu la men-
to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re -
da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, de 24
de de zem bro de 1996, não de pen de rá de edi tal a ou -
tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

3. Cum pre res sal tar que o pe di do se en con tra
de vi da men te ins tru í do, de acor do com a le gis la ção
apli cá vel, de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li fi-
ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço, o que
me le vou a ou tor gar a per mis são, nos ter mos da in clu-
sa Por ta ria.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o-
nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato, acom pa nha do do pro ces so que lhe deu ori gem.

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

PORTARIA Nº 248, DE 5 DE MARÇO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to no
art. 13, § 1º, do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o-
di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, do 31 do
ou tu bro do 1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo
De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, e ten -
do em vis ta o que cons ta do Pro ces so nº
53830.001176/99, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Cla ret
para exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti-
vos, na ci da de de Ba ta ta is, Esta do de São Pulo.

Art. 2º A per mis são ora ou tor ga da re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções as su mi-
das pela ou tor ga da.
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Art. 3º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

PARECER Nº 024/2002

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53830.001176/99

Inte res sa da: Fun da ção Cla ret

Assun to: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são.

Emen ta – Inde pen de de edi tal a ou tor ga para ser vi ço
de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

 – Aten di men to das exi gên ci as es ta be le ci das no Re -
gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são e na Por -
ta ria Inter mi nis te ri al nº 651/99.

Con clu são: Pelo de fe ri men to

I – Os Fa tos

A Fun da ção Cla ret, com sede na ci da de de Ba -
ta ta is, Esta do de São Pa u lo, re quer lhe seja ou tor ga-
da per mis são para exe cu tar o ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va-
men te edu ca ti vos, na que la ci da de, me di an te a uti li za-
ção do ca nal 289 E, pre vis to no Pla no Bá si co de Dis -
tri bu i ção de Ca na is do re fe ri do ser vi ço.

2. Tra ta-se de fun da ção de di re i to pri va do, sem
fins lu cra ti vos, com au to no mia pa tri mo ni al, ad mi nis-
tra ti va e fi nan ce i ra, cujo ob je ti vo prin ci pal é pro mo ver,
me di an te con ces são ou per mis são, pro gra mas in for-
ma ti vos, cul tu ra is e re cre a ti vos pela TV e ou tros me i-
os de co mu ni ca ção.

3. Para aten der aos re qui si tos es ta be le ci dos
pela le gis la ção de ra di o di fu são, a en ti da de apre sen-
tou toda a do cu men ta ção per ti nen te.

4. A es cri tu ra pú bli ca com o es ta tu to so ci al da
en ti da de en con tra-se de vi da men te ma tri cu la da no
Re gis tro Ci vil de Pes so as Ju rí di cas, mi cro fil ma do sob
o nº 12.204, aos 4 dias do mês de ou tu bro de 1999, na 
ci da de de Ba ta ta is, São Pa u lo, aten den do a to dos os
re qui si tos dis pos tos no Có di go Ci vil Bra si le i ro e na le -
gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são.

5. O car go de Di re tor Pre si den te, que terá man -
da to de du ra ção de três anos, de acor do o ar ti go 11
Esta tu to da Fun da ção, está ocu pa do pelo Sr. Sér gio
Iba nor Piva, ca ben do a ele re pre sen ta ção ati va e pas -
si va da Fun da ção, nos atos de sua ad mi nis tra ção.

6. Estão pre vis tos tam bém os car gos de Di re tor
Vice-Pre si den te, ocu pa do pelo Sr. Fer nan do Ga ra va-
glia, de Di re tor Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro, ocu pa do
pelo Sr. Luiz Cla u de mir Bot te on, de Di re tor de Pro du-
ção e Pro gra ma ção, ocu pa do pelo Sr. Hé lio Apa re ci-
do Alves de Oli ve i ra e de Di re tor Téc ni co Ope ra ci o nal,
ocu pa do pelo Sr. Reni Bre so lin.

II – Do Mé ri to

7. A ou tor ga de per mis são, con ces são e au to ri-
za ção para exe cu tar ser vi ços de ra di o di fu são so no ra
e de sons e ima gens está ad mi ti da na Cons ti tu i ção
Fe de ral (art. 21, in ci so XII, alí nea a).

8. É tam bém a Car ta Mag na, em seu art. 223,
que atri bui ao Po der Exe cu ti vo com pe tên cia para ou -
tor gar con ces são, per mis são e au to ri za ção para o re -
fe ri do ser vi ço ao tem po em que con di ci o na a efi cá cia
do cor res pon den te ato à de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal.

9. O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu-
são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu-
bro de 1963, em seu art. 13, com a re da ção que lhe foi 
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, pu bli ca do no DOU de 26 sub se qüen te, dis pen-
sa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi ço de
ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

“Art. 13. .................................................
(...)
§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou -

tor ga para exe cu ção de Ser vi ços de Ra di o-
di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos”

10. A do cu men ta ção ins tru tó ria con cer nen te à
en ti da de e aos seus di re to res está em or dem. A en -
ti da de en ca mi nhou a de cla ra ção pre vis ta na Por ta ria
Inter mi nis te ri al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli-
ca da no DOU de 19 de abril de 1999.

11. O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-Lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for-
me de cla ra ções fir ma das por eles, jun ta das às fls.
100 e 127 dos pre sen tes au tos.

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha-
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dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são para pros se gui men to.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces-
so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o ato de ou tor ga será apre ci a do con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223).

É o pa re cer “sub-cen su ra”.
Bra sí lia, 18 de fe ve re i ro de 2002. – Fer nan do

Sam pa io Net to, Asses sor Ju rí di co.

De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re-
tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 18 de fe ve re i ro de 2002. – Ana cle to
Ro dri gues Cor de i ro, Co or de na dor-Ge ral de Ou tor-
ga, Subs ti tu to.

À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 18 de fe ve re i ro de de 2002. – Ha mil ton
de Ma ga lhães Mes qui ta , Di re tor do De par ta men to
de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Enca mi nhem-se os au tos à dou ta Con -
sul to ria Ju rí di ca, para pros se gui men to.

Bra sí lia, 18 de fe ve re i ro de 2002. – Anto nio
Car los Tar de li, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu-
são Inte ri no.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 406, DE 2003

(nº 2.153/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Fun da ção Go ver na dor Ma no el de Cas-
tro 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 Mo ra da Nova, Esta do do Ce a ra.

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 562, de 18 de se tem bro de 2001, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Go ver na dor Ma no el de Cas -
tro para exe cu tar, por dez anos, sem di re i to de ex clu-
si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên-
cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos,
na ci da de de Mo ra da Nova, Esta do do Ce a rá.

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

MENSAGEM Nº 256, DE 2002

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

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para exe -
cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên-
cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 562, de 18 de se tem bro de 2001
– Fun da ção Go ver na dor Ma no el de Cas tro, na ci da de
de Mo ra da Nova – CE;

2 – Por ta ria nº 563, de 18 de se tem bro de 2001
– Fun da ção Rá dio FM Edu ca do ra Ita guary Nos sa Se -
nho ra da Con ce i ção, na ci da de de Cur ra li nho –PA

3 – Por ta ria nº 584, de 10 de ou tu bro de 2001 –
Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de Vir gi nó po lis, na ci -
da de de Vir gi nó po lis – MG;

4 – Por ta ria nº 586, de 10 de ou tu bro de 2001 –
Fun da ção Uni ver si da de de Pas so Fun do, na ci da de
de Ca ra zi nho – RS;

5 – Por ta ria nº 587, de 10 de ou tu bro de 2001 –
Fun da ção Uni ver si da de de Pas so Fun do, na ci da de
de Pas so Fun do – RS;

6 – Por ta ria nº 588, de l0 de ou tu bro de 2001 –
Fun da ção Uni ver si da de de Pas so Fun do.. na ci da de
de Pal me i ra das Mis sões – RS;

7 – Por ta ria nº 742, de 6 de de zem bro de 2001 –
Fun da ção Mu ni ci pal de Cul tu ra, La zer e Turis mo –
FUMCULT, na ci da de de Con go nhas – MG;

8 – Por ta ria nº 129, de 5 de fe ve re i ro de 2002 –
Fun da ção Qu i lom bo, na ci da de de Pe ne do – AL;

9 – Por ta ria nº 130, de 5 de fe ve re i ro de 2002 – 
Fun da ção Qu i lom bo, na ci da de de Pal me i ra dos
Índi os – AL:

10 – Por ta ria nº 132, de 5 de fe ve re i ro de 2002 –
Fun da ção Rá dio FM Edu ca do ra Ita guary Nos sa Se -
nho ra da Con ce i ção, na ci da de de Mu a ná – PA

11 – Por ta ria nº 186, de 19 de fe ve re i ro de 2002
– Fun da ção Ci da des His tó ri cas, na ci da de de Pa ra í ba
do SulN – RJ;

12 – Por ta ria nº 188, de 19 de fe ve re i ro de 2002
– Fun da ção Qu i lom bo, na ci da de de União dos Pal -
ma res – AL;
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13 – Por ta ria nº 248, de 5 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cla ret, na ci da de de Ba ta ta is – SP;

14 – Por ta ria nº 249, de 5 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ti va Ser ro Azul, na ci da de
de Ita bi ra – MG;

15 – Por ta ria nº 250, de 5 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Uni ver so, na ci da de de Apa re ci da de Go iâ-
nia – GO;

16 – Por ta ria nº 414, de 20 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cân di do Gar cia, na ci da de de Umu a ra ma
– PR e

17 – Por ta ria nº 415, de 20 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Ama zô nia Viva, na ci -
da de de Be lém – PA

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

MC 270 EM

Bra sí lia, 18 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli-
ca, Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia o Pro ces so nº
53650.000879/2000, de in te res se da Fun da ção Go-
ver na dor Ma no el de Cas tro ob je to de per mis são para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên-
cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos,
na ci da de de Mo ra da Nova, Esta do do Ce a rá

2. De acor do com o art. 13, § 1º, do Re gu la men-
to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re -
da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, de 24
de de zem bro de 1996, não de pen de rá de edi tal a ou -
tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

3. Cum pre res sal tar que o pe di do se en con tra
de vi da men te ins tru í do, de acor do com a le gis la ção
apli cá vel, de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li fi-
ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço, o que
me le vou a ou tor gar a per mis são, nos ter mos da in clu-
sa Por ta ria.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o-
nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato, acom pa nha do do pro ces so que lhe deu ori gem.

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

PORTARIA Nº 562,
DE 18 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 no
art. 13, § 1º, do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o-
di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de
ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo
De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, e ten -
do em vis ta o que cons ta do Pro ces so nº
53650.000879/2000, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Go ver-
na dor Ma no el de Cas tro pm exe cu tar, pelo pra zo de
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Mo ra da
Nova, Esta do do Ce a rá.

Art. 2º A per mis são ora ou tor ga da re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções as su mi-
das pela ou tor ga da.

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

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – João Pi men ta da Ve i ga.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO

DEPARTAMENTO DE OUTORGA 
DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO

Pa re cer nº 187/2001

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53650.000879/00

Inte res sa da : Fun da ção Go ver na dor Ma no el de Cas -
tro

Emen ta: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são.

– Inde pen de de edi tal a ou tor ga para ser vi ço de ra-
di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

– Aten di men to das exi gên ci as es ta be le ci das no Re-
gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são e na Por -
ta ria Inter mi nis te ri al nº 651/99.

Con clu são: Pelo de fe ri men to
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I – Os Fa tos

A Fun da ção Go ver na dor Ma no el de Cas tro,
com sede na ci da de de Mo ra da Nova, Esta do do Ce a-
rá, re quer lhe seja ou tor ga da per mis são para exe cu-
tar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na-
que la, me di an te a uti li za ção do ca nal 292 E, pre vis to
no Pla no Bá si co de Dis tri bu i ção de Ca na is do re fe ri do
ser vi ço.

2. Tra ta-se de fun da ção de di re i to pri va do, sem
fins lu cra ti vos, com au to no mia pa tri mo ni al, ad mi nis-
tra ti va e fi nan ce i ra, cujo ob je ti vo prin ci pal é pro mo ver,
me di an te con ces são ou per mis são, pro gra mas in for-
ma ti vos, cul tu ra is e re cre a ti vos por rá dio e ou tros me i-
os de co mu ni ca ção.

3. Para aten der aos re qui si tos es ta be le ci dos
pela le gis la ção de ra di o di fu são, a en ti da de apre sen-
tou toda a do cu men ta ção per ti nen te.

4. A es cri tu ra pú bli ca com o es ta tu to da en ti da de
en con tra-se de vi da men te ma tri cu la da no Re gis tro Ci -
vil de Pes so as Ju rí di cas, Li vro “A – 2”, sob o nº
312, aos 15 dias do mês de se tem bro de 2000, na ci -
da de de Mo ra da Nova, Ce a rá, aten den do a to dos os
re qui si tos dis pos tos no Có di go Ci vil Bra si le i ro e na le -
gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são.

5. O car go de Pre si den te, que terá man da to de
cin co anos, de acor do com o art. 11 do Esta tu to da
Fun da ção, está ocu pa do pelo Sr. Ma no el Cas tro
Neto, ca ben do a ele a re pre sen ta ção ati va e pas si va
da Fun da ção, nos atos de sua ad mi nis tra ção.

6. Estão pre vis tos tam bém os car gos de Di re-
tor Vice-Pre si den te, ocu pa do pela Sra. Ma ria Ga bri-
e la San ti a go de Cas tro, de Di re tor Se cre tá rio, ocu -
pa do pelo Sr. Antô nio Ma xi mi li a no San ti a go Lo pes
e de Di re tor Te sou re i ro, ocu pa do pela Sra. Ma ria
Ce sar Bar re i ra.

II – Do Mé ri to

7. A ou tor ga de per mis são, con ces são e au to ri-
za ção para exe cu tar ser vi ços de ra di o di fu são so no ra
e de sons e ima gens está ad mi ti da na Cons ti tu i ção
Fe de ral (art. 21, in ci so XII, alí nea a).

8. Ë tam bém a Car ta Mag na, em seu art. 223,
que atri bui ao Po der Exe cu ti vo com pe tên cia para ou -
tor gar con ces são, per mis são e au to ri za ção para o re -
fe ri do ser vi ço, ao tem po em que con di ci o na a efi cá cia
do cor res pon den te ato à de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal.

9. O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu-
são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu-
bro de 1963, em seu art. 13, com a re da ção que lhe foi 

dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, pu bli ca do no DOU, de 26 sub se qüen te, dis pen-
sa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi ço de
ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

“Art. 13 ..................................................
..............................................................
§ 1º – E dis pen sá vel a li ci ta ção para

ou tor ga para exe cu ção de Ser vi ços de Ra di-
o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti-
vos “

10. A do cu men ta ção ins tru tó ria con cer nen te à
en ti da de e aos seus di re to res está em or dem. A en -
ti da de en ca mi nhou a de cla ra ção pre vis ta na Por ta ria
Inter mi nis te ri al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli-
ca da no DOU de 19 de abril de 1999.

11. O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to – Lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for-
me de cla ra ções fir ma das por eles e jun ta das às fls.
21, 31, 41 e 79 dos pre sen tes au tos.

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha-
dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são para pros se gui men to.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces-
so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o ato de ou tor ga será apre ci a do con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223).

É o pa re cer “sub-cen su ra”.
Bra sí lia, 27 de agos to de 2001. – Fer nan do

Sam pa io Net to, Asses sor Ju rí di co

De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re-
tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 27 de agos to de 2001. – Na po leão Va -
la da res, Co or de na dor-Ge ral de Ou tor ga

À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 28 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

Enca mi nhem-se os au tos à dou ta Con -
sul to ria Ju rí di ca, para pros se gui men to

Bra sí lia, 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.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 407, DE 2003

(nº 2.346/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Rá dio Alto da Ser ra Ltda., para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da, na ci da de de 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 694, de 14 de no vem bro de 2001, que ou tor ga
per mis são à Rá dio Alto da Ser ra Ltda., para ex plo rar,
por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, 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.

MENSAGEM Nº 1.375, DE 2001 

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

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para ex-
plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên-
cia mo du la da, con for me os se guin tes atos e en ti da-
des:

1 – Por ta ria nº 693, de 14 de no vem bro de 2001
– Rá dio Jar di nó po lis Co mu ni ca ções S/C Ltda., na ci -
da de de Jar di nó po lis – SP; e

2 – Por ta ria nº 694, de 14 de no vem bro de 2001
– Rá dio Alto da Ser ra Ltda., na ci da de de Ser ra na –
SP.

Bra sí lia, 12 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC 762 EM

Bra sí lia, 26 de no vem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli-
ca, De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re -
gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
082/97-SFO/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma
es ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da, na ci da de de Ser ra na, Esta do de São Pa u lo.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de

1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a Rá dio Alto da
Ser ra Ltda., ob te ve a ma i or pon tu a ção do va lor pon -
de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi tal, tor nan-
do-se as sim a ven ce do ra da Con cor rên cia, con for me
ato da mes ma Co mis são, que ho mo lo guei, ha ven do
por bem ou tor gar a per mis são, na for ma da Por ta ria
in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du-
zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato.

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

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 694, 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, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53830.001331/97, Con-
cor rên cia nº 082/97-SFO/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Rá dio Alto da Ser -
ra Ltda., para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Ser ra na,
Esta do de São Pa u lo.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 408, DE 2003

(Nº 2.393/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Ra di o di fu são Oes te Pa u lis ta Ltda. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de
Dra ce 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 338, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são à Ra di o di fu são Oes te Pa u lis ta Ltda. para
ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da, na ci da de de Dra ce 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.

MENSAGEM 283, 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 nan do
com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para ex-
plo rar, pelo pra zo de dez anos sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên-
cia mo du la da, con for me os se guin tes atos e en ti da-
des:

1 – Por ta ria nº 283, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Mar co Zero Ltda., na ci da de de Ma ca pá – AP;

2 – Por ta ria nº 287, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio e Te le vi são do Pi a uí Ltda., na ci da de de Cam po
Ma i or – PI

3 – Por ta ria nº 295, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Fre qüên cia Di vi nen se Ltda., na ci da de de Di vi-
no – MG

4 – Por ta ria nº 298, de 19 de mar ço de 2002 –
Asso ci a ção da Co mu ni da de Ba e pen di a na de Ser vi-
ço, e Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de Cru zí lia – MG,

5 – Por ta ria nº 299, de 19 de mar ço de 2002 –
Acró po le Sis te ma de Ra di o di fu são Ltda., na ci da de
de Rio Cas ca-MG;

6 – Por ta ria nº 327, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Nova Ci da de FM Ltda., na ci da de do Cu pa ra-
que-MG;

7 – Por ta ria nº 328, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio For ta le za FM Ba u ru Ltda., na ci da de de Lima
Cam pos-MA;

8 – Por ta ria nº 330, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio e Tele vi são Li ber tas Ltda., na ci da de de Elói
Men des-MG;

9 – Por ta ria nº 333, de 19 de mar ço de 2002 –
Cen tral de Te le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Co -
rin to-MG,

10 – Por ta ria nº 334, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma San ta-ma ri en se de Ltda. – ME, na ci da de de
San ta Ma ria de Ita bi ra-MG

11 – Por ta ria nº 337, de 19 de mar ço de 2002 –
Ca na bar ra Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Des-
cal va do-SP;

12 – Por ta ria nº 338, de 19 de mar ço de 2002 –
Ra di o di fu são Oes te Pa u lis ta Ltda., na ci da de de Dra -
ce na-SP; e

13 – Por ta ria nº 379, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio e Tele vi são do Pi a uí Ltda., na ci da de de Oe i-
ras-PI.

Bra sí lia, 17 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC 382 EM

Bra sí lia, 27 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re -

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
034/98-SSR/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma
es ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da, na ci da de de Dra ce na, Esta do de São Pa u lo.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clui que a Ra di o di fu são
Oes te Pa u lis ta Ltda. ob te ve a ma i or pon tu a ção do va -
lor pon de ra do, nos tur nos es ta be le ci dos pelo Edi tal,
tor nan do-se as sim a ven ce do ra da Con cor rên cia,
con for me ato da mes ma Co mis são, que ho mo lo guei,
ha ven do por bem ou tor gar a per mis são, na for ma da
Por ta ria in clu sa.

Escla re ço que, de acor do como § 3º do art. 223 da 
cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá efe i tos
le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, para
onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do ato.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga., Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.
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PORTARIA Nº 338, DE 19 DE MARÇO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no ato 
de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art. 32
do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro -
va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53830.000706/98, Con-
cor rên cia nº 034/98-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Ra di o di fu são Oes -
te Pa u lis ta Ltda. para ex plo rar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de
Dra ce na, Esta do de São Pa u lo.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 409, DE 2003

(Nº 2.394/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à RGJ – Co mu ni ca ções Ltda., para ex plo-
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Ca si-
nhas, 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 315, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são à RGJ – Co mu ni ca ções Ltda., para ex plo-
rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
na ci da de de Ca si nhas, 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.

MENSAGEM Nº 284, DE 2002

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

Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do art.223. da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom-
pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões
para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da, con for me os se guin tes
atos e en ti da des:

1 – Por ta da nº 300, de 19 do mar ço de 2002 –
Ibi a pi na Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de Co ro nel
Sa pu ca ia-MS;

2 – Por ta ria nº 301, de l9 de mar ço de 2002 –
Rá dio FM M.M. Ltda., na ci da de de Eldo ra do–PE;

3 – Por ta ria nº 306, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio e TV Su ces so Ltda., na ci da de de Ca ten de-PE;

4 – Por ta ria nº 315, de 19 do mar ço de 2002 –
RGJ – Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Ca si-
nhas-PE;

5 – Por ta ria nº 316, de 19 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Ter ce i ro Mi lê nio, na ci da de de Ita po rã-MS;

6 – Por ta ria nº 325, de l9 de mar ço de 2002 –
Rá dio Ma ra bá Ltda., na ci da de de Ma ra ca ju–MS;

7 – Por ta ria nº 350, de l9 de mar ço de 2002 –
Sis te ma de Ra di o di fu são Ri bas do Rio Par do Ltda.,
na ci da de de Ro che do–MS;

8 – Por ta ria nº 351, de 19 de mar ço de 2002 –
Pris ma Enge nha ria em Te le co mu ni ca ções Ltda., na
ci da de de Rio Bri lhan te-MS;

9 – Por ta ria nº 356, de 19 de mar ço de 2002 –
Pa ra í ba TV/FM Ltda., na ci da de de Pa u da lho-PE;

10 – Por ta ria nº 357, de l9 de maço de 2002 –
Sis te ma de Ra di o di fu são Ri bas do Rio Par do Ltda.,
na ci da de de Sel ví ria-MS;

11 – Por ta ria nº 361,de l9 de mar ço de 2002 –
Sis te ma de Ra di o di fu são Ri bas do Rio Par do Ltda.,
na ci da de de Pe dro Go mes-MS;

12 – Por ta ria nº 371, de 19 de mar ço de 2002 –
Ibi a pi na Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de Ino cên-
cia–MS; e

13 – Por ta ria nº 375, de 19 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Artís ti ca o Cul tu ral Ima cu la da Con ce i ção,
na ci da de de Igua te mi-MS.

Bra sí lia, 17 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC 442 EM

Bra sí lia, 27 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e

co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi nou–se a pu bli ca-
ção da Con cor rên cia nº 085/2000–SSB/MC, com vis -
tas à im plan ta ção de uma es ta ção de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Ca si-
nhas, Esta do de Per nam bu co.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pois Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro pos tas, com ob ser vân cia da Lei nº
8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es pe-
cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a RGJ – Co mu ni-
ca ções Ltda., ob te ve a ma i or pon tu a ção do va lor pon -
de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi tal, tor nan-
do-se as sim a ven ce do ra da Con cor rên cia, con for-
me ato da me Co mis são, que ho mo lo guei, ha ven do
por bem ou tor gar a per mis são, na for ma da Por ta ria
in clu sa.

3. Escla re ço que de acor do com o § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro -
du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres-
so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o
re fe ri do ato. 

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.
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PORTARIA Nº 315, DE 19 DE MARÇO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 de Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53103.000291/2000, Con -
cor rên cia nº 085/2000-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à RGJ – Co mu ni ca-
ções Ltda., para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Ca si-
nhas, Esta do do Per nam bu co.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger–se–á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar–se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 410, DE 2003 

(Nº 2.427/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são da Rá dio Inte gra ção do Oes te Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia, na ci da de de São
José do Ce dro, Esta do de San ta Ca ta ri na.

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

cre to s/nº de 11 de de zem bro de 2001, que re no va, a
par tir de 16 de fe ve re i ro de 1996, a con ces são da Rá -
dio Inte gra ção do Oes te Ltda. para ex plo rar, por dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de São José
do Ce dro, 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.

MEN SA GEM Nº 1.403, DE 2001

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

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 11 de de zem bro de 2001, que “Re no va con -
ces são das en ti da des que men ci o na, para ex plo rar
ser vi ços de ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as”.
As en ti da des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Rá dio Pro gres so de Ju a ze i ro Ltda., na ci da-
de de Ju a ze i ro do Nor te – CE;

2 – Rá dio Ca ra já de Aná po lis Ltda., na ci da de
de Aná po lis – GO;

3 – Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ci o nal San to
Afon so – Rá dio Edu ca do ra, na ci da de de Co ro nel Fa -
ri ci a no – MG;

4 – Rá dio Pi o ne i ra de Tan ga rá da Ser ra Ltda.,
na ci da de de Tan ga rá da Ser ra – MT;

5 – Rá dio Sete La go as Ltda., na ci da de de Sete
La go as – MG;

6 – Rá dio Ca bi ú na Ltda., na ci da de de Ban de i-
ran tes – PR;

7 – Rá dio Club de Pal mas Ltda., na ci da de de
Pal mas – PR;

8 – Cam pos Di fu so ra Ltda., na ci da de de Cam -
pos dos Goy ta ca zes – RJ;

9 – Rá dio Jor nal Flu mi nen se de Cam pos Ltda.,
ori gi na ri a men te Rá dio Ma caé LTDA., na ci da de de
Ma caé – RJ;

10 – Mos so ró Rá dio So ci e da de Ltda., na ci da de
de Ale xan dria –RN;

11 – Ra di o di fu são Índio Con dá Ltda., na ci da de
de Cha pe có –SC;

12 – Rá dio Di fu so ra Alto Vale Ltda., na ci da de
de Rio do Sul – SC;

13 – Rá dio Di fu so ra de La gu na So ci e da de
Ltda., na ci da de La gu na – SC;

14 – Rá dio Di fu so ra Ma ra vi lha Ltda., na ci da de
de Ma ra vi lha – SC;

15 – Rá dio Inte gra ção do Oes te Ltda., na ci da de
de São José do Ce dro –  SC;

16 – Rá dio Sen ti ne la Alto Vale Ltda., ori gi na-
ri a men te Rá dio Esta du al Ltda., na ci da de de Ibi ra-
ma – SC;

17 – So ci e da de Rá dio Di fu so ra Vale do Ita jaí
Ltda., na ci da de de Ita jaí – SC;

18 – Rá dio Edu ca do ra de Pi ra ci ca ba. Ltda., na
ci da de de Pi ra ci ca ba –  SP; e

19 – Rá dio Nova Dra ce na Ltda., na ci da de de
Dra ce na – SP.

Bra sí lia, 18 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC 747 EM

Bra sí lia, 20 de no vem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 

in clu so pro je to de de cre to que tra ta da re no va ção de
con ces sões, ou tor ga das às en ti da des aba i xo re la ci o-
na das, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são, nas lo -
ca li da des e uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

• Rá dio Pro gres so de Ju a ze i ro Ltda., con ces si o-
ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de Ju a ze i ro do Nor te, Esta do do Ce a rá
(Pro ces so nº 53650.000808/96);

• Rá dio Ca ra já de Aná po lis Ltda., con ces si o ná-
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Aná po lis, Esta do de Go iás (Pro ces so nº
53670.000122/94);

• Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ci o nal San to Afon -
so – Rá dio Edu ca do ra, con ces si o ná ria de ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de
Co ro nel Fa bri ci a no, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces-
so nº 53710.000951/96);

• Rá dio Pi o ne i ra de Tan ga rá da Ser ra Ltda., con -
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de Tan ga rá da Ser ra, Esta do
de Mato Gros so (Pro ces so nº 53690.000298/94);
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• Rá dio Sete La go as Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de Sete La go as, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro -
ces so nº 53710.000006/96);

• Rá dio Ca bi ú na Ltda., con ces si o ná ria de ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra, em onda mé dia, na ci da de
de Ban de i ran tes, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº
53740.000368/96);

• Rá dio Club de Pal mas Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Pal mas, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº
53740.000383/95);

• Cam pos Di fu so ra Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de Cam pos dos Goy ta ca zes, Esta do do Rio de
Ja ne i ro (Pro ces so nº 53770.001251/95);

• Rá dio Jor nal Flu mi nen se de Cam pos Ltda.,
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de Ma caé, Esta do do Rio de
Ja ne i ro (Pro ces so nº 53770.000885/96);

• Mos so ró Rá dio So ci e da de Ltda., con ces si o ná-
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Ale xan dria, Esta do do Rio Gran de do
Nor te (Pro ces so nº 53780.000087/95);

• Ra di o di fu são Índio Con dá Ltda., con ces si o ná-
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Cha pe có, Esta do de San ta Ca ta ri na
(Pro ces so nº 53820.000770/95);

• Rá dio Di fu so ra Alto Vale Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Rio do Sul, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro -
ces so nº 53820.000771/95);

• Rá dio Di fu so ra de La gu na So ci e da de Ltda.,
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de La gu na, Esta do de San ta
Ca ta ri na (Pro ces so nº 50820.000066/94);

• Rá dio Di fu so ra Ma ra vi lha Ltda., con ces si o ná-
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Ma ra vi lha, Esta do de San ta Ca ta ri na
(Pro ces so nº 53820.000707/95);

• Rá dio Inte gra ção do Oes te Ltda., con ces si o-
ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de São José do Ce dro, Esta do de San -
ta Ca ta ri na (Pro ces so nº 53820.000708/95);

• Rá dio Sen ti ne la Alto Vale Ltda., con ces si o ná-
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Ibi ra ma, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro -
ces so nº 50820.000068/94);

• So ci e da de Rá dio Di fu so ra Vale do Ita jaí Ltda.,
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em

onda mé dia, na ci da de de Ita jaí, Esta do de San ta Ca -
ta ri na (Pro ces so nº 50820.000072/94);

• Rá dio Edu ca do ra de Pi ra ci ca ba Ltda., con ces-
si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Pi ra ci ca ba, Esta do de São Pa u lo
(Pro ces so nº 53830.000731/95);

• Rá dio Nova Dra ce na Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de Dra ce na, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
53830.000131195).

2. Obser vo que a re no va ção do pra zo de vi gên cia
das ou tor gas para ex plo rar ser vi ços de ra di o di fu são é
re gi da pe las dis po si ções con ti das na Lei nº 5.785, de
23 de ju nho de 1972, e no De cre to nº 83.066, de 26 de
ja ne i ro de 1983, que a re gu la men tou.

3. Cum pre res sal tar que os pe di dos fo ram ana li-
sa dos pe los ór gãos téc ni cos des te Mi nis té rio e con si-
de ra dos de acor do com os dis po si ti vos le ga is apli cá-
ve is, de mons tran do pos su ir as en ti da des as qua li fi ca-
ções ne ces sá ri as à re no va ção da con ces são.

4. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põe na Lei nº 5.785, de 1972, e seu re gu la-
men to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as -
sun to à su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia
para de ci são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so
Na ci o nal, em cum pri men to ao § 3º do art. 223 da
Cons ti tu i ção.

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

DECRETO DE 11 DE 2001

Re no va con ces são das en ti da des
que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços de
ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, ca -
put, da Cons ti tu i ção, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27
de agos to de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de ju -
nho de 1972, e ten do em vis ta o dis pos to no art. 6º, in -
ci so I, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983,

De cre ta:
Art 1º Fica re no va da a con ces são das en ti da des

aba i xo men ci o na das para ex plo rar, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, pelo pra zo de dez anos, ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia:

I – Rá dio Pro gres so de Ju a ze i ro Ltda., a par tir
de 26 de agos to de 1996, na ci da de de Ju a ze i ro do
Nor te, Esta do do Ce a rá, ou tor ga da pelo De cre to nº
58.383, de 10 de maio de 1966, au to ri za da a mu dar a
sua de no mi na ção so ci al para a atu al, con for me Por-
ta ria Den tel nº 290, de 26 de ou tu bro de 1983, e re no-
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va da pelo De cre to s/nº, de 29 de ju lho de 1992 (Pro -
ces so nº 53650.000808/96);

II – Rá dio Ca ra jás de Aná po lis Ltda., a par tir de
1º de maio de 1994, na ci da de de Aná po lis, Esta do de 
Go iás, ou tor ga da pelo De cre to nº 42.947, de 31 de
de zem bro de 1957, e re no va da pelo De cre to nº
95.641, de 13 de ja ne i ro de 1988 (Pro ces so nº
53620.000122/94);

III – Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ci o nal San to
Afon so – Rá dio Edu ca do ra, a par tir de 8 de no vem bro
de 1996, na ci da de de Co ro nel Fa bri ci a no, Esta do de
Mi nas Ge ra is, ou tor ga da pelo De cre to nº 58.764, de
28 de ju nho de 1966 e re no va da pelo De cre to nº
94.417, de 10 de ju nho de 1987 (Pro ces so nº
53710.000951/96);

IV – Rá dio Pi o ne i ra de Tan ga rá da Ser ra Ltda., a 
par tir de 23 de agos to de 1994, na ci da de de Tan ga rá
da Ser ra, Esta do de Mato Gros so, ou tor ga da pelo De -
cre to nº 89.916, de 4 de ju lho de 1984 (Pro ces so nº
53690,000298/94);

V – Rá dio Sete La go as Ltda., a par tir de 11 de
abril de 1996, na ci da de de Sete La go as, Esta do de
Mi nas Ge ra is, ou tor ga da pelo De cre to nº 92.411, de
20 de fe ve re i ro de 1986 (Pro ces so nº
53710.000006/96);

VI – Rá dio Ca bi ú na Ltda., a par tir de 16 de no -
vem bro de 1996, na ci da de de Ban de i ran tes, Esta do
do Pa ra ná, ou tor ga da pela Por ta ria nº 858, de 21 de
ou tu bro de 1966, e re no va da pelo De cre to nº 94.183,
de 6 de abril de 1987 (Pro ces so nº 53740.000368/96);

VII – Rá dio Club de Pal mas Ltda., a par tir de 12
de agos to de 1995, na ci da de de Pal mas, Esta do do
Pa ra ná, ou tor ga da pela Por ta ria nº 636, de 6 de agos -
to de 1975, re no va da pela Por ta ria nº 204, de 17 de
ju lho de 1985, e au to ri za da a pas sar à con di ção de
con ces si o ná ria em vir tu de de au men to de po tên cia
de sua es ta ção trans mis so ra, con for me Expo si ção de 
Mo ti vos nº 4, de 7 de ja ne i ro 1986, do Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções (Pro ces so nº 53740.000383/95);

VIII – Cam pos Di fu so ra Ltda., a par tir de 26 de
ou tu bro de 1995, na ci da de de Cam pos dos Goy ta ca-
zes, Esta do do Rio de Ja ne i ro, ou tor ga da pelo De cre-
to nº 56.717, de 12 de agos to de 1965, e re no va da
pelo De cre to nº 96.844, de 28 de se tem bro de 1988
(Pro ces so nº 53770.001251/95);

IX – Rá dio Jor nal Flu mi nen se de Cam pos Ltda.,
a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Ma caé,
Esta do do Rio de Ja ne i ro, ou tor ga da ori gi na ri a men te
à Rá dio Ma caé Ltda., pela Por ta ria MVOP nº 862, de
20 de se tem bro de 1949, re no va da pelo De cre to nº
89.409, de 29 de fe ve re i ro de 1984, e trans fe ri da pelo

De cre to nº 90.160, de 6 de se tem bro de 1984, para a
con ces si o ná ria de que tra ta este in ci so (Pro ces so nº
53770.000885/96);

X – Mos so ró Rá dio So ci e da de Ltda., a par tir de
3 de de zem bro de 1995, na ci da de de Ale xan dria,
Esta do do Rio Gran de do Nor te, ou tor ga da pelo De -
cre to nº 91.126, de 13 de mar ço de 1985 (Pro ces so nº 
53780.000087/95);

XI – Ra di o di fu são Índio Con dá Ltda., a par tir de
8 de mar ço de 1996, na ci da de de Cha pe có, Esta do
de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pelo De cre to nº 77.129, 
de 11 de fe ve re i ro de 1976, e re no va da pelo De cre to
nº 92.330, de 13 de de zem bro de 1985 (Pro ces so nº
53820.000770/95);

XII – Rá dio Di fu so ra Alto Vale Ltda., a par tir de 8
de mar ço de 1996, na ci da de de Rio do Sul, Esta do de 
San ta Ca ta ri na, ou tor ga da à emis so ra Ru ral de Rio
do Sul Ltda., pelo De cre to nº 57.378, de 3 de de zem-
bro de 1965, au to ri za da a mu dar sua de no mi na ção
so ci al para a atu al, con for me Por ta ria nº 1.471, de 2
de se tem bro de 1970, e re no va da pelo De cre to nº
95.626, de 13 de ja ne i ro de 1988 (Pro ces so nº
53820.000771/95);

XIII – Rá dio Di fu so ra de La gu na So ci e da de
Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de La -
gu na, Esta do de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pela Por -
ta ria MVOP nº 64, de 22 de ja ne i ro de 1946, e re no va-
da pelo De cre to nº 89.406, de 29 de fe ve re i ro de 1984
(Pro ces so nº 50820.000066/94);

XIV – Rá dio Di fu so ra Ma ra vi lha Ltda., a par tir de 
10 de fe ve re i ro de 1996, na ci da de de Ma ra vi lha,
Esta do de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pela Por ta ria nº
151, de 3 de fe ve re i ro de 1976, e re no va da pelo De -
cre to nº 92.665, de 16 de maio de 1986 (Pro ces so nº
53820.000707/95);

XV – Rá dio Inte gra ção do Oes te Ltda., a par tir
de 16 de fe ve re i ro de 1996, na ci da de de São José do
Ce dro, Esta do de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pela
Por ta ria nº 175, de 9 de fe ve re i ro de 1976, e re no va da
pelo De cre to nº 92.664, de 16 de maio de 1985 (Pro -
ces so nº 53820.000708/95);

XVI – Rá dio Sen ti ne la Alto Vale Ltda., a par tir de 
1º de maio de 1994, na ci da de de Ibi ra ma, Esta do de
San ta Ca ta ri na, ou tor ga da ori gi nal men te à Rá dio
Esta du al Ltda., pela Por ta ria MVOP nº 580, de 4 de
ou tu bro de l956, re no va da pelo De cre to nº 90176, de
3 de ou tu bro de 1984, e trans fe ri da pelo De cre to s/nº
de 12 de fe ve re i ro de 1997, para a con ces si o ná ria de
que tra ta este in ci so (Pro ces so nº 50820.000068/94);
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XVII – So ci e da de Rá dio Di fu so ra Vale do Ita jaí
Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Ita -
jaí, Esta do de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pela Por ta-
ria MVOP nº 354, de 26 de maio de 1958, e re no va da
pelo De cre to nº 89.627, de 8 de maio de 1984 (Pro -
ces so nº 50820.000072/94);

XVIII – Rá dio Edu ca do ra de Pi ra ci ca ba Ltda., a
par tir de 5 de ou tu bro de 1995, na ci da de de Pi ra ci ca-
ba, Esta do do São Pa u lo, ou tor ga da pelo De cre to nº
56.375, de 31 de maio de 1965, e re no va da pelo De -
cre to nº 93.641, de 2 de de zem bro de 1986 (Pro ces so
nº 53830.000732/95);

XIX – Rá dio Nova Dra ce na Ltda., a par tir de 19
de maio de 1995, na ci da de de Dra ce na, Esta do de
São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria nº 405, de 13 de
maio de 1975, re no va da pela Por ta ria nº 72, de 18 de
mar ço de 1986, e au to ri za da a pas sar à con di ção de
con ces si o ná ria em vir tu de de au men to de po tên cia
de sua es ta ção trans mis so ra, con for me Expo si ção de 
Mo ti vos nº 153, de 4 de agos to de 1987, do Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções (Pro ces so nº 53830.000131/95).

Art. 2º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cu jas con ces sões são re no va das por este De cre to,
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 3º A re no va ção da con ces são so men te pro du-
zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci-
o nal, nos ter mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 4º Este de cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 11 de maio de 2001; 180º da Inde pen-
dên cia e 113º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri que
Car do so.

PARECER Nº 30/99/JURÍDICO/SC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53820.000708/95
Ori gem: UO3.1/ER-3/ANATEL
Inte res sa da(o): Ra dio Inte gra ção do Oes te Ltda.
Assun to: Re no va ção de Ou tor ga.
Emen ta: Con ces são para exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra, cujo pra zo teve seu ter mo fi nal em
16-2-96. Pe di do apre sen ta do tem pes ti va men te. Re-
gu la res a si tu a ção téc ni ca e a vida so ci e tá ria.
Con clu são: Pelo De fe ri men to.

A Ra dio Inte gra ção do Oes te Ltda, con ces si o-
ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em on das
mé di as, na ci da de de São José do Ce dro, SC, re-
quer re no va ção do pra zo de vi gên cia de sua con-
ces são, cujo ter mo fi nal ocor reu em 16-2-96.

Dos Fa tos

Me di an te Por ta ria nº 175, de 9 de fe ve re i ro de
1972, foi ou tor ga da per mis são à Ra dio Inte gra ção do
Oes te Ltda. para ex plo rar por 10 anos o ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em on das mé di as, na ci da de de
São José do Ce dro, SC.

A ou tor ga em ques tão teve sua vi gên cia re no va-
da a par tir de 16-2-86, data es pe ci fi ca da no De cre to
nº 92.664, de 16 de maio de 1986, de re no va ção de
ou tor ga da en ti da de.

Cum pre res sal tar que du ran te o úl ti mo pe río-
do de vi gên cia da ou tor ga, a en ti da de so freu pe nas
con for me se ve ri fi ca nos seus as sen ta men tos ca -
das tra is.

A(s) pu ni ção(ões) apli ca das foi(ram) as se guin-
te(s):

QUANTIDADE

ADVERTÊNCIA ............................................
MULTA ..........................................................
SUSPENÇÃO ...............................................
CASSAÇÃO ..................................................

02
–
–
–

TOTAL .......................................................... 02

O atu al qua dro so ci e tá rio da en ti da de foi apro -
va do pela Por ta ria nº 159, de 19 de ou tu bro de
1998, e é o se guin te:

SÓCIOS COTAS VALOR EM R$

Ma u ro Neme 17.360 17.360,00

Ne reo Lo pes de Lima 14.106 14.106,00

Arman do Rosa 5.021 5.021,00

Olvide Maraschim 4.586 4.586,00

José Odalsi Link 1.963 1.963,00

Maria Glaci Zimmer Link 1.964 1.964,00

TOTAL 45.000 45.000,00

O atu al qua dro di re ti vo da em pre sa foi apro va do
pela por ta ria nº 20, de 13 de mar ço de 1997:

SÓCIOS CARGO

Nereo Lopes de Lima Diretor Gerente 

Maria Glaci Zimmer Link Diretora Comercial
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Do Mé ri to

O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, ins ti-
tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, es -
ta be le ce os pra zo de 10 (dez) anos para o ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra e 15 (quin ze) anos para o ser vi ço
de Te le vi são, que po de rão ser re no va dos por pe río-
dos su ces si vos e igua is (art. 33, § 3º) pe río dos es ses
man ti dos pela atu al Cons ti tu i ção (art. 223, § 5º).

De acor do com o art. 4º, da Lei nº 5.785, de 23
de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a re -
no va ção do pra zo de sua ou tor ga, de ve rão di ri gir re -
que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com-
pre en di do en tre 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an te ri-
or ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.

O pra zo de vi gên cia des ta con ces são teve seu
ter mo fi nal dia 16-2-96, por quan to co me çou a vi go rar
em 16-2-86, com a pu bli ca ção do ex tra to de con tra to
de con ces são no Diá rio Ofi ci al, e os efe i tos ju rí di cos
da ou tor ga fo ram man ti dos pelo pra zo re si du al, con -
for me dis pos to no De cre to de 10 de maio de 1991, pu -
bli ca do no Diá rio Ofi ci al do dia 13 sub se qüen te.

O pe di do de re no va ção de ou tor ga, ora em exa -
me, foi pro to co li za do nes ta De le ga cia no dia
16-11-95, por tan to, tem pes ti va men te, uma vez que
de acor do com o dis pos to na Lei de Re no va ção o pe -
di do de ve ria ser apre sen ta do en tre 16-8-95 e
16-11-95.

Encon tram-se re gu la res os qua dros so ci e tá rio e 
di re ti vo da em pre sa, con for me aci ma men ci o na do;
bem como, a em pre sa en con tra-se ope ran do re gu lar-
men te den tro dos pa râ me tros téc ni cos es ta be le ci dos
(fls. 66 a 69 dos au tos).

É re gu lar a si tu a ção da pres si o na ria pe ran te o
Fun do de Fis ca li za ção das Co mu ni ca ções – FISTEL,
fl. 53 dos au tos.

Con sul ta do o Ca das tro Na ci o nal de Ra di o di fu-
são, ve ri fi cou-se que a en ti da de, seus só ci os e di ri-
gen tes não ul tra pas sam os li mi tes fi xa dos pelo art. 12
e seus pa rá gra fos, do De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe -
ve re i ro de 1967.

Fi nal men te, ob ser va-se que o pra zo de vi gên cia
da ou tor ga de ve rá ser re no va do à par tir de 16-2-96.

Con clu são

Di an te do ex pos to e es tan do o pro ces so de vi da-
men te ins tru í do nos ter mos da le gis la ção vi gen te, opi -
no pelo de fe ri men to do pre sen te ple i to.

Sub me to a ele va da con si de ra ção do Sr. Che fe
do Pos to Avan ça do do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções

no Esta do de San ta Ca ta ri na para apre ci a ção e
pros se gui men to (De par ta men to de Ou tor gas e Li-
cen ci a men to).

É o pa re cer sub cen su ra.
Flo ri a nó po lis/SC, 24 de maio de 1999. – Se cun-

dí no da Cos ta Le mos, Advo ga do, ANATEL – UO -3.1 
– OAB/SC – 11066.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 411, DE 2003

(Nº 2.430/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Rá dio Pi o ne i ra Andre lân dia 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
Andre lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Por ta ria nº 359, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor-
ga per mis são à Rá dio Pi o ne i ra Andre lân dia Ltda.
para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, na ci da de de Andre lân dia, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 298, DE 2002

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

Nos ter mos do art 49, in ci so XII, com bi na do com 
o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha das
de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para ex plo-
rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 286, de 19 de mar ço de 2002 –
Me di na FM Ltda., na ci da de de Me di na-MG;

2 – Por ta ria nº 288, de 19 de mar ço de 2002 –
Fu tu ra FM Mi nas Ci da de de Mon te San to Ltda., na ci -
da de de Mon te San to de Mi nas-MG;

3 – Por ta ria nº 310, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma de Co mu ni ca ção Ca mar go Gon çal ves Ltda.,
na ci da de de Pri ma ve ra do Les te-MT;
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4 – Por ta ria nº 311, de 19 de mar ço de 2002 –
Con ti nen tal Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de São
José do Xin gu-MT;

5 – Por ta ria nº 319, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Edu ca do ra Nova Ge ra ção Ltda., na ci da de de
Nova Bra si lân dia-MT;

6 – Por ta ria nº 344, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Rio Ver de Ltda., na ci da de de Ba e pen di-MG;

7 – Por ta ria nº 345, de 19 do mar ço de 2002 –
Sis te ma de Rá dio Di fu so ra Astol fo Du tra Ltda., na ci -
da de do Astol fo Du tra-MG;

8 – Por ta ria nº 358, de 19 de mar ço de 2002 –
Empre sa de Ra di o di fu são Elec tra Vox FM Ltda., na ci-
da de de Antô nio Dias-MG;

9 – Por ta ria nº 359, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Pi o ne i ra Andre lân dia Ltda., na ci da de de
Andre lân dia-MG;

10 – Por ta ria nº 360, de 19 de mar ço de 2002 –
TV Nor te Ltda, na ci da de de Açu ce na-MG;

11 – Por ta ria nº 362, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio FM SL Ltda, na ci da de de Ivi nhe ma-MS;

12 – Por ta ria nº 363, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma Ri o par den se de Co mu ni ca ção Ltda., na ci -
da de de Ri bas do Rio Par do-MS;

13 – Por ta ria nº 365, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio FM de Co mu ni ca ção Fru tal Ltda., na ci da de do
Fru tal-MG; e

14 – Por ta ria nº 378, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Som da Ter ra Ltda., na ci da de de Po xo réo-MT.

Bra sí lia, 24 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC 411 EM

Bra sí lia 27 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re -
gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
064/2000-SSR/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma
es ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la-
da, na ci da de de Andre lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-

ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 do ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a Rá dio Pi o ne i-
ra Andre lân dia Ltda. ob te ve a ma i or pon tu a ção do va -
lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi tal,
tor nan do-se as sim a ven ce do ra da con cor rên cia, con -
for me ato da mes ma co mis são, que ho mo lo guei, ha -
ven do por bem ou tor gar a per mis são, na for ma da
por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal,
para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do ato.

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

PORTARIA Nº 359,
DE 19 DE MARÇO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53710.000712/2000, Con -
cor rên cia nº 064/ 2000-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Rá dio Pi o ne i ra
Andre lân dia Ltda. para ex plo rar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de
Andre lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias,a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção de 
que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se nulo,
de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 412, DE 2003

(Nº 2.448/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são à 
So ci e da de Cen tro Mi nas de Rá dio 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
Bom Des pa cho, 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 347, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são à So ci e da de Cen tro Mi nas de Rá dio Ltda.
para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, na ci da de de Bom Des pa cho, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 325, 2002

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

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

1 – Por ta ria nº 275, de 19 de mar ço de 2002 –
Pris ma Enge nha ria em Te le co mu ni ca ções Ltda., na
ci da de de Ca ra col-MS;

2 – Por ta ria nº 302, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Vi ra dou ro AM Ltda., na ci da de de Vi ra dou-
ro-SP;

3 – Por ta ria nº 341, de 19 de mar ço de 2002 –
Ca cho e i ra Alta Te le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de 
Pra dos-MG;

4 – Por ta ria nº 343, de 19 de mar ço de 2002 –
FM Pri ma ve ra Li mi ta da, na ci da de de Alci nó po lis-MS;

5 – Por ta ria nº 346, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio e Te le vi são Li ber tas Ltda., na ci da de de Ja bo ti-
ca tu bas-MG;

6 – Por ta ria nº 347, de 19 de mar ço de 2002 –
So ci e da de Cen tro Mi nas Ltda, na ci da de de Bom
Des pa cho-MG;

7 – Por ta ria nº 348, de 19 de mar ço de 2002 –
Mel lo e Bru no Co mu ni ca ção e Par ti ci pa ções Ltda, na
ci da de de Ba rão de Co ca is-MG;

8 – Por ta ria nº 352, de 19 de mar ço de 2002 –
Ca cho e i ra Alta Te le co mu ni ca ções Ltda, na ci da de de
Pa ra o pe ba-MG;

9 – Por ta ria nº 353, de 19 de mar ço de 2002 –
Ca cho e i ra Alta Te le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de 
Pe dra do Inda iá-MG;

10 – Por ta ria nº 354, de 19 de mar ço de 2002 –
Fun da ção San ta Cruz de Je qui ti nho nha, na ci da de de 
Je qui ti nho nha-MG;

11 – Por ta ria nº 366, de l9 de mar ço de 2002 –
Ibi a pi na Ra di o di fu são Ltda, na ci da de de Mu tum-MG;

12 – Por ta ria nº 367, de 19 de mar ço de 2002 –
Empre sa de Ra di o di fu são FM Tu i u iú Ltda., na ci da de
de Dois Irmãos do Bu ri ti-MS;

13 – Por ta ria nº 368, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma Alfa de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de
Nova Era-MG;

14 – Por ta ria nº 372, de 19 de mar ço de 2002 –
Emis so ras Inte gra das MF Li mi ta da, na ci da de de De -
o dá po lis-MS;

15 – Por ta ria nº 374, de 19 de mar ço de 2002 –
Go’el Ltda., na ci da de de Mu zam bi nho-MG;

16 – Por ta ria nº 376, de 19 de mar ço de 2002 –
Ca cho e i ra Alta Te le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de 
Pa dre Pa ra í so-MG; e

17 – Por ta ria nº 377, de 19 de mar ço de 2002 –
Ca cho e i ra Alta Te le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de 
Pi e da de dos Ge ra is-MG.

Bra sí lia, 6 de maio de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC 415 EM

Bra sí lia, 27 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re -

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº 064/
2000-SSR/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma es -
ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la-
da, na ci da de de Bom Des pa cho, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe ci fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a So ci e da de
Cen tro Mi nas de Rá dio Ltda. ob te ve a ma i or pon tu a-
ção do va lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos
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pelo Edi tal, tor nan do-se as sim a ven ce do ra da Con -
cor rên cia, con for me ato da mes ma Co mis são, que
ho mo lo guei, ha ven do por bem ou tor gar a per mis são,
na for ma da por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá efe i-
tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, para 
onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do ato.

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

PORTARIA Nº 347, DE 19 DE MARÇO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53710.000703/2000, Con -
cor rên cia nº 064/2000-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à So ci e da de Cen tro
Mi nas de Rá dio Ltda. para ex plo rar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de
Bom Des pa cho, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de to mar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 413, DE 2003

(Nº 2.450/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são à 
Ca cho e i ra Alta Te le co mu ni ca ções Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no-
ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de
Pe dra do Inda iá, 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 353, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são à Ca cho e i ra Alta Te le co mu ni ca ções Ltda.
para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, na ci da de de Pe dra do Inda iá, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 325, DE 2002

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

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

1 – Por ta ria nº 275, de 19 de mar ço de 2002 –
Pris ma Enge nha ria em rol co mu ni ca ções Ltda., na ci -
da de de Ca ra col–MS;

2 – Por ta ria nº 302, de 19 do mar ço de 2002 –
Rá dio Vi ra dou ro AM Ltda., na ci da de de Vi ra dou-
ro–SP;

3 – Por ta ria nº 341, de 19 de mar ço de 2002 –
Ca cho e i ra Alta Te le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de 
Pra dos–MG;

4 – Por ta ria nº 343, de 19 de mar ço de 2002 –
FM Pri ma ve ra Li mi ta da, na ci da de de Alci nó po-
lis–MS;

5 – Por ta ria nº 346, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio e Te le vi são Li ber tas Ltda., na ci da de de Ja bo ti-
ca tu bas–MG;

6 – Por ta ria nº 347, de 19 de mar ço de 2002 –
So ci e da de Cen tro Mi nas de Rá dio Ltda., na ci da de de 
Bom Des pa cho–MG;

7 – Por ta ria nº 348, de 19 de mar ço de 2002 —
Mel lo e Bru no Co mu ni ca ção e Par ti ci pa ções Ltda., na 
ci da de do Ba rão de Co ca is–MG;

8 – Por ta ria nº 352, de 19 de mar ço de 2002 –
Ca cho e i ra Alta Te le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de 
Pa ra o pe ba–MG;

9 – Por ta ria nº 353, de 19 de mar ço de 2002 –
Ca cho e i ra Alta Te le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de 
Pe dra do Inda iá–MG;

10 – Por ta ria nº 354, de 19 de mar ço de 2002 –
Fun da ção San ta Cruz de Je qui ti nho nha, na ci da de de 
Je qui ti nho nha–MG;

11 – Por ta ria nº 366, de 19 de mar ço de 2002 –
Ibi a pi na Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de Mu-
tum–MG;

12 – Por ta ria nº 367, de 19 de mar ço de 2002 –
Empre sa de Ra di o di fu são FM Tu i u iú Ltda., na ci da de
de Dois Irmãos do Bu ri ti–MS;

13 – Por ta ria nº 368, do 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma Alfa de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de
Nova Era–MG;

14 – Por ta ria nº 372, do 19 de mar ço de 2002 –
Emis so ras Inte gra das MF Li mi ta da, na ci da de de De -
o dá po lis–MS;

15 – Por ta ria nº 374, de 19 de mar ço de 2002 –
Go’el Ltda., na ci da de de Mu zum bi nho–MG,

16 – Por ta da nº 376, de 19 de mar ço de 2002 –
Ca cho e i ra Alta Te le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de 
Pa dre Pa ra í so–MG, e

17 – Por ta ria nº 377, de 19 de mar ço de 2002 –
Ca cho e i ra Alta Te le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de 
Pi e da de dos Ge ra is–MG.

Bra sí lia, 6 de maio de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC 00425 EM

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re -

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº 071/
2000–SSR/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma es -
ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la-
da, na ci da de de Pe dra do Inda iá, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº de 17 de de zem bro de 1997,
de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta ção e
as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga das en ti-
da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei nº 8.666, 
de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es pe cí fi ca de
ra di o di fu são, con clu iu que a Ca cho e i ra Alta Te le co-
mu ni ca ções Ltda., ob te ve a ma i or pon tu a ção do va lor
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pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi tal, tor -
nan do-se as sim a ven ce do ra da Con cor rên cia, con-
for me ato da mes ma Co mis são, que ho mo lo guei, ha -
ven do por bem ou tor gar a per mis são na for ma da
Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal,
para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do ato.

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

PORTARIA Nº 353, DE 19 DE MARÇO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 

que cons ta do Pro ces so nº 53710.000932/2000, Con -
cor rên cia nº 071/2000-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Ca cho e i ra Alta Te-
le co mu ni ca ções Ltda. para ex plo rar, pelo pra zo de
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da-
de de Pe dra do Inda iá, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar–se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 414, DE 2003

(Nº 2.452/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
ao Sis te ma Alfa 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 Nova Era, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

ta ria nº 368, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são ao Sis te ma Alfa de Co mu ni ca ção Ltda.
para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, na ci da de de Nova Era, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 325, DE 2002 

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

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

1 – Por ta ria nº 275, de 19 de mar ço de 2002 –
Pris ma Enge nha ria em Te le co mu ni ca ções Ltda., na
ci da de de Ca ra col-MS;

2 – Por ta ria nº 302, de 19 de mar ço de 2002 – Rá -
dio Vi ra dou ro AM Ltda., na ci da de de Vi ra dou ro-SP;

3 – Por ta ria nº 341, de 19 de mar ço de 2002 –
Ca cho e i ra Alta Te le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de 
Pra dos-MG,

4 – Por ta ria nº 343, de 19 de mar ço de 2002 –
FM Pri ma ve ra Li mi ta da, na ci da de de Alci nó po lis-MS;

5 – Por ta ria nº 346, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio e Te le vi são Li ber tas Ltda., na ci da de de Ja bo ti-
ca tu bas-MG;

6 – Por ta ria nº 347, de 19 de mar ço de 2002 –
So ci e da de Cen tro Mi nas de Rá dio Ltda., na ci da de de 
Bom Des pa cho-MG

7 – Por ta ria nº 348, de 19 de mar ço de 2002 –
Mel lo e Bru no Co mu ni ca ção e Par ti ci pa ções Ltda., na 
ci da de de Ba rão de Co ca is-MG,

8 – Por ta ria nº 352, de 19 de mar ço de 2002 –
Ca cho e i ra Alta Te le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de 
Pa ra o pe ba-MG,

9 – Por ta ria nº 353, de 19 de mar ço de 2002 –
Ca cho e i ra Alta Te le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de 
Pe dra do Inda iá-MG,

10 – Por ta ria nº 354, de 19 de mar ço de 2002 –
Fun da ção San ta Cruz de Je qui ti nho nha, na ci da de de 
Je qui ti nho nha-MG,

11 – Por ta ria nº 366, de 19 de mar ço de 2002 –
Ibi a pi na Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de Mu-
tum-MG;

12 – Por ta ria nº 367, de 19 de mar ço de 2002 –
Empre sa de Ra di o di fu são FM Tu i u iu Ltda, na ci da de
de Dois Irmãos do Bu ri ti-MS;

13 – Por ta ria nº 368, do 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma Alfa de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de
Nova Era-MG

14 – Por ta ria nº 372, de 19 de mar ço de 2002 –
Emis so ras Inte gra das MF Li mi ta da, na ci da de de De -
o dá po lis-MS;

15 – Por ta ria nº 374, de 19 de mar ço de 2002 –
Go’el Ltda., na ci da de de Mu zam bi nho-MG;

16 – Por ta ria nº 376, de 19 de mar ço de 2002 –
Ca cho e i ra Alta Te le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de 
Pa dre Pa ra í so – MG; e

17 – Por ta ria nº 377, de 19 de mar ço de 2002 –
Ca cho e i ra Alta Te le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de 
Pi e da de dos Ge ra is – MG.

Bra sí lia, 6 de maio de 2002. – Fer nan do Hen ri que
Car do so.

MC 422 EM

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re -

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº 070/
2000-SSR/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma es -
ta ção de ra di o di fu são so no ra fre qüên cia mo du la da,
na ci da de de Nova Era, Esta do de Mi nas Ge ra is.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que ao Sis te ma Alfa
de Co mu ni ca ção Ltda. ob te ve a ma i or pon tu a ção do
va lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi -
tal, to man do-se as sim a ven ce do ra da Con cor rên cia,
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con for me ato da mes ma Co mis são, que ho mo lo guei,
ha ven do por bem ou tor gar a per mis são, na for ma da
Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá efe i-
tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, para 
onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do ato.

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

PORTARIA Nº 368, DE 19 DE MARÇO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53710.000917/2000, con -
cor rên cia nº 070/2000-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são ao Sis te ma Alfa de
Co mu ni ca ção Ltda. para ex plo rar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de
Nova Era, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos ta.

Art 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data da pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 415, DE 2003

(Nº 2.453/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Ca cho e i ra Alta Te le co mu ni ca ções
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na
ci da de de Pa dre Pa ra í so, Esta do de Mi-
nas Ge ra is.

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

ta ria nº 376, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são à Ca cho e i ra Alta Te le co mu ni ca ções Ltda.
para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, na ci da de de Pa dre Pa ra í so, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 325, 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 sa Exce lên ci as acom pa nha das de
Expo si ções

de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro do Esta do das
Comu ni ca ções, per mis sões para ex plo rar, pelo pra -
zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi-
ços de ra di o di fu são, con for me os se guin te atos e en -
ti da des:

 1 – Por ta ria nº 275, de 19 de Mar ço de 2002 –
Pris ma Enge nha ria em Te le co mu ni ca ções. Ltda., na
ci da de. de Ca ra col –MS;

2 – Por ta ria nº 302, de l9 Mar ço de 2002 – Rá dio
Vi ra dou ro AM Ltda.,na ci da de de Vi ra dou ro –SP;

3 – Por ta ria nº 341, de 19 de Mar ço de 2002 –
Ca cho e i ra Alta Te le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de 
Pra dos –MG;

4 – Por ta ria nº 343, de 19 de mar ço de 2002 –
FM Pri ma ve ra Li mi ta da, na ci da de de Alci nó po lis
–MS;

5 – Por ta ria nº 346, de 19 de mar ço de 2002 –
Ra dio e Te le vi são Li ber tas Ltda., na ci da de de Ja bo ti-
ca tu bas –MG;

6 – Por ta ria nº 347, de 19 de mar ço de 2002 —
So ci e da de Cen tro Mi nas de Ra dio Ltda., na ci da de de 
Bom Des pa cho –MG;

7 – Por ta ria nº 348, de 19 de mar ço de 2002 –
Mel lo e Bru no Co mu ni ca ção Par ti ci pa ções Ltda., na
ci da de de Ba rão de Co ca is –MG;

8 – Por ta ria nº 352, de 19 de mar ço de 2002 –
Ca cho e i ra Alta Te le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de 
Pa ra o pe ba –MG;

9 – Por ta ria nº 353, de 19 de mar ço de 2002 –
Ca cho e i ra alta Te le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de
Pe dra do Inda iá – MG;

10 – Por ta ria nº 354, de 19 de mar ço de 2002 –
Fun da ção San ta Cruz de Je qui ti nho nha, na ci da de de 
Je qui ti nho nha – MG;

11 – Por ta ria nº 366 , de 19 de mar ço de 2002 –
Ibi a pi na Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de Mu tum –
MG;

12 – Por ta ria nº 367, de 19 de mar ço de 2002 –
Empre sa de ra di o di fu são FM Tu i u iú Ltda., na ci da de
de dois ir mãos do Bu ri ti – MG;

13 – Por ta ria nº 368, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma Alfa de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de
Nova Era – MG;

14 – Por ta ria nº 372, de 19 de mar ço de 2002 –
Emis so ras Inte gra das M.F Li mi ta da, na ci da de de De -
o dá po lis – MS;

15 – Por ta ria nº 374, de 19 de mar ço de 2002 –
Go’el Ltda., na ci da de de Mu zam bi nho – MG;

16 – Por ta ria nº 376, de 19 de Mar ço de 2002 –
Ca cho e i ra Alta Te le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de 
Pa dre Pa ra í so MG; e 

17 – Por ta ria nº 377, de 19 de mar ço de 2002 –
Ca cho e i ra Alta Te le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de 
Pi e da de dos Ge ra is –MG.

Bra sí lia, 6 de maio de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC 423 EM

Exce len tís si mo se nhor Pre si den te da Re pu bli ca,
Da con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re -

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº 071/
2000-SSR/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma es ta-
ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
na ci da de de Pa dre Pa ra í so, Esta do de Mi nas Ge ra is.

A Co mis são Espe ci al de âm bi to Na ci o nal, cri a-
da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al te-
ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe cí fi ca do ra di o di fu são, con clu iu que a Ca cho e i ra
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Alta Te le co mu ni ca ções Ltda., ob te ve a ma i or pon tu a-
ção de va lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos
pelo Edi tal, tor nan do-se as sim a ven ce do ra da Con -
cor rên cia, con for me ato da mes ma Co mis são, que
ho mo lo guei, ha ven do por bem ou tor gar a per mis são,
na for ma da Por ta ria in clu sa.

Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o-
nal, para onde so li ci to seja re fe ri do ato.

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

mu ni ca ções.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 376, DE 19 DE MARÇO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº

1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53710.000932/2000, Con -
cor rên cia nº 071/2000-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Ca cho e i ra Alta Te-
le co mu ni ca ções Ltda., para ex plo rar, pelo pra zo de
dez anos. sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da-
de de Pa dre Pa ra í so, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos tur nos
do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de to mar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 416, DE 2003

(Nº 2503/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à TV TOP Ltda., para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens, na ci -
da de de Blu me nau, Esta do de San ta Ca-
ta ri na.

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

cre to s/nº de 27 de ju nho de 2002, que ou tor ga con -
ces são à TV Top Ltda., para ex plo rar, por quin ze
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são de sons e ima gens, na ci da de de Blu me nau,
Esta do de San ta Ca ta ri na.

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

MENSAGEM Nº 606, 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 cia, acom pa-
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 27 de ju nho de 2002, que “Ou tor ga con ces-
são às en ti da des que men ci o na, para ex plo rar ser vi-
ços de ra di o di fu são, e da ou tras pro vi dên ci as”. As en -
ti da des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Rá dio Sol Ma i or Ltda., na ci da de de Ma ce-
ió-AL (onda mé dia);

2 – Rá dio Clu be Entre Ami gos Ltda., na ci da de
de Pé ro la D’Oeste-PR (onda mé dia);

3 – TV Top Ltda., na ci da de de Blu me nau-SC
(sons e ima gens).

Fer na ndo Hen ri que Car do so.

Bra sí lia, 10 de ju lho de 2002

MC 805 EM

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Em con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e

re gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou-se a ins ta u ra ção de pro ce di men to li ci ta tó rio, na
mo da li da de Con cor rên cia, com vis tas a ou tor ga de
con ces são para ex plo rar ser vi ços de ra di o di fu são,
nas lo ca li da des e Uni da des da Fe de ra cão aba i xo in -
di ca das.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de

1997, após ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta ção e
as pro pos tas téc ni ca e de pre ço das en ti da des pro po-
nen tes, com ob ser vân cia da Lei nº 8.666, de 21 de ju -
nho de 1993, e da le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu-
são, con clu iu que ob ti ve ram a ma i or pon tu a ção do va -
lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pe los res-
pec ti vos Edi ta is, tor nan do-se as sim ven ce do ras das
Con cor rên ci as, con for me atos da mes ma Co mis são,
que ho mo lo guei, as se guin tes en ti da des:

Rá dio Sol Ma i or Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Ma ce ió, Esta do
de Ala go as (Pro ces so nº 53610.000057/98 e Con cor-
rên cia nº 119/97-SSR/MC);

Rá dio Clu be Entre Ami gos Ltda., ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Pé ro la
D’Oeste. Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº
53740.000356/98 e Con cor rên cia nº 026/98-SSR/MC);

TV Top Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens na ci da de de Blu me nau, Esta do de San ta
Ca ta ri na (Pro ces so nº 53820.000198/98 e Con cor-
rên cia nº 032/98-SSR/MC);

Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao que
dis põe o art. 29 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra -
di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31
de ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi dada
pelo De cre to nº 1720, de 28 de no vem bro de 1995,
sub me to à ele va da con si de ra ção de Vos sa Exce lên-
cia pro je to de de cre to que tra ta da ou tor ga de con ces-
são às re fe ri das en ti da des para ex plo rar os ser vi ços
de ra di o di fu são men ci o na dos.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, os atos de ou tor ga so men te pro du zi-
rão efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal, para onde so li ci to se jam en ca mi nha dos os re -
fe ri dos atos.

Res pe i to sa men te, – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 27 DE JUNHO DE 2002

Ou tor ga con ces são às en ti da des
que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços de
ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pu bli ca, no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe rem os art. 84, in ci so IV, e 223, ca put.
da Cons ti tu i ção, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27 de
agos to de 1962, e ten do em vis ta o dis pos to no art. 29
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 32.795, de 31 de ou tu bro de 1963.

De cre ta:
Art. 1º Fica Ou tor ga da Con ces são Às Enti da des

Aba i xo Men ci o na das Para Explo rar, Pelo Pra zo De
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Dez Anos, Sem Di re i to De Exclu si vi da de, Ser vi ço De
Ra di o di fu são So no ra Em Onda Mé dia:

I – Rá dio Sol Ma i or Ltda., Na Ci da de De Ma ce ió,
Esta do De Ala go as (Pro ces so Nº 53610.000057/98 E 
Con cor rên cia Nº 119/97-Ssr/Mc); 

II – Rá dio Clu be Entre Ami gos Ltda., Na Ci da de
De Pé ro la D’oeste, Esta do Do Pa ra ná (Pro ces so Nº
53740.000356/98 E Con cor rên cia Nº 026/98-Ssr/Mc).

Art. 2º Fica Ou tor ga da Con ces são À Enti da de
Aba i xo Men ci o na da, Para Explo rar, Pelo Pra zo De
Qu in ze Anos, Sem Di re i to De Exclu si vi da de, Ser vi ço
De Ra di o di fu são De Sons E Ima gens:

– Tv Top Ltda., Na Ci da de de Blu me nau, Esta do
de San ta Ca ta ri na (Pro ces so Nº 53820.000198/98 e
Con cor rên cia Nº 032/98-Ssr/Mc).

Art. 3º As con ces sões ora ou tor ga das re-
ger-se-ão pelo có di go bra si le i ro de te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pe las ou tor ga das.

art. 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 Os con tra tos de cor ren tes des tas con ces-
sões de ve rão ser as si na dos den tro de ses sen ta dias,
a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção de que
tra ta o art. 4º, sob pena de to nar-se nula, de ple no di -
re i to, a ou tor ga con ce di da.

Art. 6º Este de cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 27 de Ju nho de 2002: 181º da Inde pen-
dên cia e 1l4º da Re pú bli ca. – Re fe ren cia Ele trô ni ca:
Ju a rez Qu a dros Do Nas ci men to.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 417, DE 2003.

(Nº 2.518/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato, que re no va a per mis-
são ou tor ga da à Ra dio Cul tu ra de Ni ló po-
lis 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 Ni ló po lis, 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 24, de 24 de Ja ne i ro de 1994, que re no va, a
par tir de 2 de de zem bro de 1990, a per mis são ou tor-
ga da à Rá dio Cul tu ra de Ni ló po lis Ltda. para ex plo rar,
por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci -
da de de Ni ló po lis, 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 627

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 § 1º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as,
acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons -
tan te da Por ta ria nº 24, de 24 de ja ne i ro de 1994,
que re no va a per mis são ou tor ga da à Rá dio Cul tu ra
de Ni ló po lis Ltda., para ex plo rar, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, na ci da de de Ni ló po lis, Esta do
do Rio de Ja ne i ro.

Bra sí lia, 11 de agos to de 1994.

E.M. nº6/MC 

Bra sí lia, 24 de ja ne i ro de 1994

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli-
ca, Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a in -

clu sa Por ta ria nº 24 de 24 de ja ne i ro de 1994, pela
qual re no vei a per mis são ou tor ga da à Rá dio Cul tu ra
de Ni ló po lis 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 Ni -
ló po lis, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Os ór gãos com pe ten tes des te Mi nis té rio ma ni fes-
ta ram-se so bre o pe di do, con si de ran do-o de vi da men te
ins tru í do de acor do com a le gis la ção apli cá vel, o que
me le vou a de fe rir o re que ri men to de re no va ção.

Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223 da 
Cons ti tu i ção, o ato de re no va ção so men te pro du zi rá
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o-
nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato,acom pa nha do do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
29101 .000675/90 –13, que lhe deu ori gem.

Res pe i to sa men te, – Djal ma Bas tos de Mo ra is,
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções – Inte ri no –.

PORTARIA Nº 24,
DE 24 DE JANEIRO DE 1994

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, in -
te ri no, no uso de suas atri bu i ções, con for me o dis -
pos to no art. 6º, in ci so II, do De cre to nº 88.066, de
26 de ja ne i ro de 1983, e ten do em vis ta o que

cons ta do Pro ces so nº 29101.000675/90 – 13,
Re sol ve:

I – Re no var, de acor do com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, a par tir de 2 de de -
zem bro de 1990, a per mis são ou tor ga da à Rá dio Cul -
tu ra de Ni ló po lis Ltda., pela Por ta ria nº 262, de 28 de
no vem bro de 1980, para ex plo rar, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da, na ci da de de Ni ló po lis, Esta do do
Rio de Ja ne i ro.

II – A exe cu ção do ser vi ço, cuja ou tor ga é re no-
va da por esta Por ta ria, re ger-se-á pelo Có di go Bra si-
le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis sub se qüen tes e seus

re gu la men tos.

III – 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.

IV – Esta Por ta ria en tra rá em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Djal ma Bas tos de Mo ra is.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 418, DE 2003

(nº 2.522/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são da Rá dio Char ruá 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 Uru gua i a na,
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 o De -

cre to s/nº de 7 de ja ne i ro de 1997, que re no va, a par tir
de 1º de maio de 1994, a con ces são da Rá dio Char -
rua Ltda., para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de Uru gua i a na, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

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

MENSAGEM Nº 44, DE 1997

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

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 7 de ja ne i ro de 1997, que “re no va a con ces-
são da Rá dio Char rua 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
Uru gua i a na, Esta do do Rio Gran de do Sul”.

Bra sí lia, 13 de ja ne i ro de 1997. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 252/MC

Bra sí lia, 16 de de zem bro de 1996

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 

in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53790.000111/94, 
em que a Rá dio Char rua Ltda., so li ci ta re no va ção da
con ces são 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 Uru gua i a na, Esta -
do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da ori gi na ri a men te
à Rá dio Char rua S.A., con for me Por ta ria MVOP nº
561, de 7 de ou tu bro de 1941, trans fe ri da para a re -
que ren te pela Por ta ria nº 1.074, de 21 de se tem bro
de 1976, cuja úl ti ma re no va ção ocor reu nos ter mos
do De cre to nº 89.629, de 8 de maio de 1984, pu bli ca-
do no Diá rio Ofi ci al da União em 9 de maio sub se-
qüen te, por dez anos, a par tir de 1º de maio de 1984,

cujo pra zo re si du al da ou tor ga foi man ti do pelo De cre-
to de 10 de maio de 1991.

2. Obser vo que a ou tor ga ori gi nal está am pa ra-
da ju ri di ca men te, con si de ran do as dis po si ções con ti-
das na Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de 1972, e no De -
cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, que a re gu-
la men tou, que con si de ram como de fe ri dos os pe di-
dos de re no va ção re que ri dos na for ma de vi da e não
de ci di dos ao tér mi no do pra zo de vi gên cia da con ces-
são ou per mis são, sen do, por isso, ad mi ti do o fun ci o-
na men to pre cá rio das es ta ções, mes mo quan do ex pi-
ra das as res pec ti vas ou tor gas.

3. Com es tas ob ser va ções, lí ci to é se con clu ir
que a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên cia
de sua re no va ção, a cur to ou a lon go pra zo, não de -
ter mi na, ne ces sa ri a men te, a ex tin ção do ser vi ço
pres ta do, po den do o pro ces so da re no va ção ser ul ti-
ma do.

4. Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço o
ato cor res pon den te de ve rá as si na lar que a re no va ção
ocor re rá a par tir de 1º de maio de 1994.

5. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la-
men to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun-
to à su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para
de ci são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na ci-
o nal, em cum pri men to ao § 3º do ar ti go 223 da Cons -
ti tu i ção.

Res pe i to sa men te, – Sér gio Mot ta, Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 7 DE JANEIRO DE 1997

  Re no va a con ces são da Rá dio
Char rua 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 Uru gua i a na, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223 da
Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º, in ci so I, do De -
cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten do em
vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53790.000111/94,

De cre ta:
Art. 1º Fica re no va da, de acor do com o art. 33, §

3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez
anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são da
Rá dio Char rua Ltda., ou tor ga da pela Por ta ria MVOP
nº 561, de 7 de ou tu bro de 1941, e re no va da pelo De -
cre to nº 89.629, de 8 de maio de 1984, sen do man ti do
o pra zo re si du al da ou tor ga con for me De cre to de 10
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de maio de 1991, para ex plo rar, sem di re i to de ex clu-
si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Uru gua i a na, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

Pa rá gra fo úni co. A ex plo ra ção do ser vi ço de ra -
di o di fu são, cuja ou tor ga é re no va da por este De cre to,
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 7 de ja ne i ro de 1997; 176º da Inde pen-
dên cia e 109º da Re pú bli ca. – FER NAN DO HEN RI-
QUE CAR DO SO – Anto nio Car los Ma ga lhães.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 419, DE 2003

(nº 2.523/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são da Rá dio Espe ran ça 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 Por to Ale gre,
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 o De -

cre to s/nº de 15 de ja ne i ro de 1997, que re no va, a par-
tir de 1º de maio de 1994, a con ces são da Rá dio
Espe ran ça Ltda. para ex plo rar, por dez anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia, na ci da de de Por to Ale gre, Esta do do 
Rio Gran de do Sul.

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

MENSAGEM Nº 119, DE 1997

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

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 15 de ja ne i ro de 1997, que “re no va a con ces-
são da Rá dio Espe ran ça 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
Por to Ale gre, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Bra sí lia 22 de Ja ne i ro de 1997. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 264/MC 

Bra sí lia, 16 de de zem bro de 1996

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 

in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53790.000087/94
em que a Rá dio Espe ran ça Ltda. so li ci ta re no va ção
da con ces são 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 Por to Ale gre,
Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da ori gi na ri a-
men te à Rá dio Alto Ta qua ri Ltda., con for me Por ta ria
MVOP nº 61, de 30 de ja ne i ro de 1956, trans fe ri da
para a Rá dio Su ces so Ltda., pela Por ta ria nº 133, de
27 de ju lho de 1981, au to ri za da a mu dar sua de no mi-
na ção so ci al para a atu al, nos ter mos da EM nº 23, de
24 de abril de 1989, sen do sua úl ti ma re no va ção a
pro mo vi da pelo De cre to nº 90.278, de 3 de ou tu bro de 
1984, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União de 4 sub -

se qüen te, por dez anos, a par tir de 1º de maio de
1984, cujo pra zo re si du al da ou tor ga foi man ti do pelo
De cre to de 10 de maio de 1991. 

2. Obser vo que o ato de ou tor ga ori gi nal está
am pa ra do ju ri di ca men te, con si de ran do as dis po si-
ções con ti das na Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de
1972, e no De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, que a re gu la men tou, que con si de ram como de -
fe ri dos os pe di dos de re no va ção re que ri dos na for ma
de vi da e não de ci di dos ao tér mi no do pra zo de vi gên-
cia da con ces são ou per mis são, sen do, por isso, ad -
mi ti do o fun ci o na men to pre cá rio das es ta ções, mes -
mo quan do ex pi ra das as res pec ti vas ou tor gas.

3. Com es tas ob ser va ções, li ci to é se con clu ir
que a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên cia
de sua re no va ção, a cur to ou a lon go pra zo, não de -
ter mi na, ne ces sa ri a men te, a ex tin ção do ser vi ço
pres ta do, po den do o pro ces so da re no va ção ser ul ti-
ma do.

4. Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço o
ato cor res pon den te de ve rá as si na lar que a re no va ção
ocor re rá a par tir de 1º de maio de 1994. 

5. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la-
men to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun-
to à su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para
de ci são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na ci-
o nal, em cum pri men to ao § 3º do ar ti go 223 da Cons -
ti tu i ção.

Res pe i to sa men te, – Sér gio Mot ta, Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 1997

Re no va a con ces são da Rá dio Espe -
ran ça 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 Por to Ale gre, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223 da
Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º, in ci so I, do De -
cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten do em
vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53790.000087/94,

Decreta:
Art. 1º Fica re no va da, de acor do com o art. 33, §

3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez
anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são da
Rá dio Espe ran ça Ltda., ou tor ga da ori gi na ri a men te à
Rá dio Alto Ta qua ri Ltda., pela Por ta ria MVOP nº 61,
de 30 de ja ne i ro de 1956, trans fe ri da para a Rá dio Su -
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ces so Ltda., pela Por ta ria nº 133, de 27 de ju lho de
1981, au to ri za da a mu dar sua de no mi na ção so ci al
para a atu al, nos ter mos da EM nº 23, de 24 de abril
de 1989, e re no va da pelo De cre to nº 90.278, de 3 de
ou tu bro de 1984, sen do man ti do o pra zo re si du al da
ou tor ga con for me De cre to de 10 de maio de 1991,
para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de
Por to Ale gre, Esta do do Rio Gran de do Sul. Pa rá gra fo
úni co. A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são, cuja
ou tor ga é re no va da por este De cre to, re ger-se-á pelo
Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis sub se-
qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 15 de ja ne i ro de 1997; 176º da Inde-
pen dên cia e 109º Re pú bli ca. – FER NAN DO HEN RI-
QUE CARDOSO – Ser gio Mota.

PARECER CONJUR/MC Nº 502/96

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53790.000087/94

Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do do Rio Gran de
do Sul.

Inte res sa da: Rá dio Espe ran ça Ltda.

Assun to: Re no va ção de ou tor ga.

Emen ta: Con ces são para ex plo rar ra di o di fu são so-
no ra em onda mé dia cujo pra zo teve seu ter mo fi nal
em 1º de maio de 1994. Pe di do apre sen ta do tem-
pes ti va men te. Re gu la res a si tu a ção téc ni ca e a vida
so ci e tá ria.

Con clu são: Pelo de fe ri men to do pe di do.

A Rá dio Espe ran ça Ltda., con ces si o ná ria do
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Por to Ale gre, Esta do do Rio Gran de do
Sul, re quer a re no va ção do pra zo de vi gên cia de sua 
con ces são, cujo ter mo fi nal ocor reu em 1º de maio
de 1994.

2. Me di an te Por ta ria MVOP nº 61, de 30 de ja ne-
i ro de 1956, foi ori gi na ri a men te con ce di da a per mis-
são à Rá dio Alto Ta qua ri Ltda., trans fe ri da para a Rá -
dio Su ces so Ltda., pela Por ta ria nº 133, de 27 de ju lho
de 1981, au to ri za da a mu dar sua de no mi na ção so ci al
para Rá dio Espe ran ça Ltda., nos ter mos da EM nº 23, 
de 24 de abril de 1989, ten do pas sa do à con di ção de

con ces si o ná ria em vir tu de de au men to de po tên cia
au to ri za do pela Por ta ria nº 144/A, de 22 de ju lho de
1982.

3. A con ces são foi re no va da da úl ti ma vez pelo
pra zo de dez anos, a par tir de 1º de maio de 1984,
con for me De cre to nº 90.278, de 3 de ou tu bro de
1984, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União de 4 sub -
se qüen te, cujo pra zo re si du al da ou tor ga foi man ti do
pelo De cre to de 10 de maio de 1991.

4. O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
ins ti tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
es ta be le ce pra zos de ou tor ga de 10 (dez) anos, para
o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra, e de 15 (quin ze)
anos para o ser vi ço de te le vi são, que po de rão ser re -
no va dos por pe río dos su ces si vos e igua is ( art. 33 – §
3º), pe río dos es ses man ti dos pela atu al Cons ti tu i ção ( 
art. 223 – § 5º).

5. Por sua vez, o Re gu la men to dos Ser vi ços de
Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de
31 de ou tu bro de 1963, de cla ra:

“Art.27 – Os pra zos de con ces são e
per mis são se rão de 10 (dez) anos para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de 15
(quin ze) anos para o de te le vi são”.

6. De acor do com o ar ti go 4º da Lei nº 5.785, de
23 de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a
re no va ção do pra zo de sua ou tor ga, de ve rão di ri gir
re que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com -
pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an te-
ri o res ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.

7. O pra zo de vi gên cia des ta con ces são teve
seu ter mo fi nal em 1º de maio de 1994, sen do que o
pe di do de re no va ção foi pro to co li za do na De le ga cia
do MC no Esta do do Rio Gran de do Sul, em 17/01/94,
tem pes ti va men te, por tan to.

8. A re no va ção de ve rá ocor rer a par tir de 1º de
maio de 1994. 

9. A pe ti ci o ná ria tem seus qua dros so ci e tá rio e
di re ti vo apro va dos pela Por ta ria nº 352, de 24/08/89,
e E.M. nº 023/89-GM, de 24/04/89, com as se guin tes
com po si ções:

COTISTAS COTAS
Antõ nio Fe dé lis Ma rin 107.100
Mar ce lo Ma rin 92.400
Ro sa na Ma rin 10.500
TOTAL: 210.00
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Qu a dro Di re ti vo:

Gerente: Antô nio Fi dé lis Ma rin.
10. Vale res sal tar que, du ran te o pe río do de vi -

gên cia da ou tor ga a en ti da de so freu ad ver tên ci as e
vá ri as pe nas de mul ta e sus pen são, con for me se ve ri-
fi ca às fls.20. 

11. A emis so ra se en con tra ope ran do re gu lar-
men te den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe fo -
ram atri bu í das (fls. 18). 

12. É re gu lar a si tu a ção da con ces si o ná ria pe -
ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções
– FISTEL, con so an te in for ma ção de fls. 26.

13. A ou tor ga ori gi nal está am pa ra da ju ri di ca-
men te nos ter mos do que dis põem a Lei nº 5.785, de
1972, e o De cre to nº 88.066, de 1983, eis que o pe di-
do de sua re no va ção foi apre sen ta do na for ma de vi-
da, no pra zo le gal e com a do cu men ta ção há bil.

14. Nos ter mos da lei, o pe di do ter-se-á como
de fe ri do, por quan to não de ci di do ao ter mo da res pec-
ti va con ces são ou per mis são, sen do per mi ti do o fun -
ci o na men to, em ca rá ter pre cá rio, dos ser vi ços ou tor-
ga dos e não re no va dos em tem po há bil, con clu in-
do-se, des ta for ma, que a ter mi na ção do pra zo da
con ces são ou a pen dên cia da sua re no va ção, a cur to
ou a lon go pra zo, não de ter mi na, ne ces sa ri a men te, a
ex tin ção do ser vi ço pres ta do.

15. Me di an te o ex pos to, opi no pelo de fe ri men to
do pe di do e su gi ro o en ca mi nha men to dos au tos ao
Exmº. Sr. Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções,
acom pa nha dos da mi nu ta dos atos pró pri os – Expo si-
ção de Mo ti vos e De cre to – com vis tas ao en ca mi nha-
men to ao Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re -
pú bli ca, au to ri da de com pe ten te para co nhe cer e de ci-
dir do pe di do.

16. Pos te ri or men te, de acor do com o ar ti go 223, 
§ 3º da Cons ti tu i ção, a ma té ria de ve rá ser apre ci a da
pelo Con gres so Na ci o nal, a fim de que o ato de re no-
va ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

É o Pa re cer “sub cen su ra
Bra sí lia, 12 de no vem bro de 1996. – Ilná Gur gel

Ro sa do – Assis ten te Ju rí di co.
Apro vo. Sub me to ao Sr. Con sul tor Ju rí di co.
Bra sí lia, 12 de no vem bro de 1996. – Adal zi ra

Fran ça So a res de Luc ca – Co or de na do ra de Co mu-
ni ca ções

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 420, DE 2003

(nº 2.544/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis-
são ou tor ga da à Rá dio FM Inde pen dên cia
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 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 152, de 17 de se tem bro de 1999, que re no va,
a par tir de 14 de fe ve re i ro de 1997, a per mis são ou tor-
ga da à Rá dio FM Inde pen dên cia Ltda., para ex plo rar,
por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci -
da de de 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 1.592, DE 1899

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

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha do de ex po si ção de mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te da Por ta ria
nº 152, de 17 de se tem bro de 1999, que re no va a per -
mis são ou tor ga da à Rá dio FM Inde pen dên cia Ltda., ori -
gi na ri a men te de no mi na da Po si ti vo-Ra di o di fu são Ltda.,
para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da-
de de Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná.

Bra sí lia, 29 de ou tu bro de 1999. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 184/MC

Bra sí lia, 8 de ou tu bro de 1999

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a

in clu sa Por ta ria nº 152, de 17 de se tem bro de 1999,
pela qual re no vei a per mis são para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são em fre qüên cia mo du la da, na ci da de
de Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná, ou tor ga da ori gi na ri a-
men te à Po si ti vo -ra di o di fu são Ltda., pela Por ta ria nº
114, de 8 de fe ve re i ro de 1977, au to ri za da a mu dar
sua de no mi na ção so ci al para Rá dio FM Inde pen dên-
cia Ltda., pela Por ta ria nº 217, de 21 de agos to de
1987, cuja úl ti ma re no va ção ocor reu nos ter mos da
Por ta ria nº 76, de 6 de abril de 1987, pu bli ca da no
Diá rio Ofi ci al da União em 14 sub se qüen te.
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2. Os ór gãos com pe ten tes des te Mi nis té rio ma -
ni fes ta ram-se so bre o pe di do, con si de ran do-o ins tru í-
do de acor do com a le gis la ção apli cá vel, o que me le -
vou a de fe rir o re que ri men to de re no va ção.

3. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de re no va ção so men te pro du zi-
rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci-
o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato, acom pa nha do do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53740.001037/96, que lhe eu ori gem.

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

PORTARIA Nº 152, DE 17
DE SETEMBRO DE 1999

Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atri bu i ções, con for me o dis pos to no art. 6º, in -
ci so II, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53740.001037/96, re sol ve:

Art. 1º Re no var, de acor do com o art. 33, § 3º, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez anos, a
par tir de 14 de fe ve re i ro de 1997, a per mis são ou tor-
ga da à Rá dio FM Inde pen dên cia Ltda., ori gi na ri a-
men te de no mi na da Po si ti vo-Ra di o di fu são Ltda., pela
Por ta ria nº 114, de 8 de fe ve re i ro de 1977, pu bli ca da
no Diá rio Ofi ci al da União em 14 sub se qüen te, para
ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da-
de de Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná.

Art. 2º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cuja ou tor ga é re no va da por esta por ta ria, re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

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

Art. 4º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 421, DE 2003

(Nº 2.551/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos )

Apro va o ato que re no va a con ces-
são da Rá dio Rio Mar Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Ma na us, Esta do do
Ama zo nas.

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

cre to s/nº de 22 de agos to de 2000, que re no va, a par-
tir de 1º de no vem bro de 1993, a con ces são da Rá dio
Rio Mar Ltda. para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de Ma na us, Esta do do Ama -
zo nas.

 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 1.234, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do com o
§ 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to
à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha do
de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta -
do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De cre to de
22 de agos to de 2000, que “Re no va con ces são das
en ti da des que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços de
ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi den ci as”. As en ti da des
men ci o na das são as se guin tes:

1 – Fun da ção Ver des Flo res tas, a par tir de 6 de
ju nho de 1994, na ci da de de Cru ze i ro do Sul – AC
(onda mé dia);

2 – Rá dio Ga ze ta de Ala go as Ltda., a par tir de
1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Ma ce ió – AL
(onda mé dia);

3 – Fun da ção Dom Jo a quim, ori gi na ri a men te
Rá dio Edu ca ção Ru ral de Tefé Ltda., a par tir de 1º de
no vem bro de 1993, na ci da de de Tefé – AM (onda mé -
dia);

4 – Rá dio Di fu so ra do Ama zo nas Ltda., a par tir
de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Ma na us
–AM (onda mé dia);

5 – Rá dio Rio Mar Ltda., a par tir de 1º de no vem-
bro de 1993, na ci da de de Ma na us – AM (onda mé -
dia);

6 – Rede Ama zo nen se de Co mu ni ca ção Ltda., a 
par tir de 7 de ou tu bro de 1993, na ci da de de Ma u és –
AM (onda mé dia);

7 – Rá dio Vale do Rio Poty Ltda., a par tir de 14
de ju lho de 1991, na ci da de de Cra te ús – CE (onda
mé dia);

8 – Rá dio São Fran cis co Ltda., a par tir de 21 de
ju lho de 1992, na ci da de de Bar ra de São Fran cis co –
ES (onda mé dia);

9 – Fun da ção San ta Te re zi nha, ori gi na ri a men te
Rá dio Aqui da bam Ltda., a par tir de 4 de ou tu bro de
1998, na ci da de de Ca cho e i ro de Ita pe mi rim – ES
(onda mé dia);

10 – Rá dio Pi o ne i ra de For mo sa Ltda., a par tir
de 27 de ou tu bro de 1997, na ci da de de For mo sa
D’Oeste – PR (onda mé dia);

11– Rá dio Eldo ra do do Pa ra ná Ltda., ori gi na ri a-
men te Rá dio Ta pa jós Ltda., a par tir de 1º de maio de
1994, na ci da de de São José dos Pi nha is – PR (onda
mé dia);

12 – Rá dio São Ga bri el Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de São Ga bri el – RS (onda
mé dia);

13 – So ci e da de de Ra di o di fu são Inde pen den te
de Cruz Alta Ltda., a par tir de 24 de no vem bro de
1997, na ci da de de Cruz Alta – RS (onda mé dia);

14 – Rá dio Pro gres so de Des can so Ltda.,a Par -
tir de 14 de se tem bro de 1992, na ci da de de Des can-
so – SC (onda mé dia);

15 – Rá dio Ita pi ran ga Ltda., a par tir de 28 de ju -
nho de 1992, na ci da de de Ita pi ran ga – SC (onda mé -
dia);

16 –Rá dio Tupi AM Ltda., ori gi na ri a men te Rede
Au to no mis ta de Ra di o di fu são Ltda., a par tir de 20 de
ju lho de 1992, na ci da de de Osas co – SP (onda mé -
dia);

17– Rá dio Cos ta Azul Ltda., a par tir de 19 de ju -
nho de 1998, na ci da de de Uba tu ba – SP (onda mé -
dia);

18 – Rá dio Si que i ra Cam pos Ltda., a par tir de
11 de no vem bro de 1992, na ci da de de Co li nas do To-
can tins-TO (onda mé dia);

19 – Fun da ção Ver des Flo res tas, a par tir de 6 de 
ju nho de 1994, na ci da de de Cru ze i ro do Sul – AC
(onda tro pi cal);

20 – Fun da ção Dom Jo a quim ori gi na ri a men te
Rá dio Edu ca ção Ru ral de Tefé Ltda, a par tir de 1º de
maio de 1993, na ci da de de Tefé – AM (onda tro pi cal);
e

21 –Te le vi são Rio For mo so Ltda., a par tir de 1º
de se tem bro de 1997, na ci da de de Gu ru pi –TO (sons
e ima gens).

Bra sí lia 4 de se tem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.
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EM nº 275/MC

Bra sí lia,14 de agos to de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia
o in clu so pro je to de de cre to que tra ta da re no va ção
de con ces sões, ou tor ga das às en ti da des aba i xo re-
la ci o na das, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são,
nas lo ca li da des e Uni da des da Fe de ra ção in di ca-
das:

• Fun da ção Ver des Flo res tas, con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Cru ze i ro do Sul, Esta do do Acre (Pro-
ces so nº 53600.000030/94);

• Rá dio Ga ze ta de Ala go as Ltda., con ces si o ná-
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Ma ce ió, Esta do de Ala go as (Pro ces so
nº 50610.000165/93);

• Fun da ção Dom Jo a quim, con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de Tefé, Esta do do Ama zo nas (Pro ces so nº
50630.000111/93);

• Rá dio Di fu so ra do Ama zo nas Ltda., con ces si-
o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Ma na us, Esta do do Ama zo nas
(Pro ces so nº 50630.000166/93);

• Rá dio Rio Mar Ltda., con ces si o ná ria de ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de
de Ma na us, Esta do do Ama zo nas (Pro ces so nº
50630.000168/93);

• Rede Ama zo nen se de Co mu ni ca ção Ltda.,
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de Ma u és, Esta do do Ama zo-
nas (Pro ces so nº 50630.000154/93);

• Rá dio Vale do Rio Poty Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Cra te ús, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
29108.000059/91);

• Rá dio São Fran cis co Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de São Fran cis co, Esta do do Espí ri to San to
(Pro ces so nº 50660.000484/93);

• Fun da ção San ta Te re zi nha. con ces si o ná ria de 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de Ca cho e i ro de Ita pe mi rim. Esta do do Espí ri to
San to (Pro ces so nº 53660.000387/98);

• Rá dio Pi o ne i ra de For mo sa Ltda., con ces si o-
ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de For mo sa D’Oeste, Esta do do Pa ra-
ná (Pro ces so nº 53740.000479/97);

• Rá dio Eldo ra do do Pa ra ná Ltda., con ces si o ná-
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de São José dos Pi nha is, Esta do do Pa ra ná
(Pro ces so nº 53740.000089/94);

• Rá dio São Ga bri el Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de São Ga bri el, Esta do do Rio Gran de do Sul
(Pro ces so nº 53790.000219/94):

• So ci e da de de Ra di o di fu são Inde pen den te de
Cruz Alta Ltda.,con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de Cruz Alta,
Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro ces so nº
53790.000956/97);

• Rá dio Pro gres so de Des can so Ltda., con ces-
si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Des can so, Esta do de San ta Ca -
ta ri na (Pro ces so nº 29820.000347192);

• Rá dio Ita pi ran ga Ltda., con ces si o ná ria de ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da-
de de Ita pi ran ga, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces-
so nº 29820.000198/92);

• Rá dio Tupi Am Ltda., con ces si o ná ria de ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de
de Osas co, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
29830.001062/92);

• Rá dio Cos ta Azul Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de Uba tu ba, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
53830.000617/98);

• Rá dio Si que i ra Cam pos Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Co li nas do To can tins, Esta do do To can tins
(Pro ces so nº 50000.002953/92);

• Fun da ção Ver des Flo res tas, con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda tro pi cal,
na ci da de de Cru ze i ro do Sul, Esta do do Acre (Pro-
ces so nº 53600.000031/94);

• Fun da ção Dom Jo a quim, con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda tro pi cal, na
ci da de de Tefé, Esta do do Ama zo nas (Pro ces so nº
50630.000033/93);

• Te le vi são Rio For mo so Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, na ci -
da de de Gu ru pi, Esta do de Tocan tins (Pro ces so nº
53665.000034/97).

2.Obser vo que a re no va ção do pra zo de vi gên-
cia das ou tor gas para ex plo rar ser vi ços de ra di o di fu-
são é re gi da pe las dis po si ções con ti das na Lei nº
5.785, de 23 de ju nho de 1972, e no De cre to nº
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88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983. que a re gu la men-
tou.

3.Cum pre res sal tar que os pe di dos fo ram ana li-
sa dos pe los ór gãos téc ni cos des te Mi nis té rio e con si-
de ra dos de acor do com os dis po si ti vos le ga is apli cá-
ve is, de mons tran do pos su ir as en ti da des as qua li fi ca-
ções ne ces sá ri as à re no va ção da con ces são.

4.Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la-
men to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun-
to à su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para
de ci são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na ci-
o nal, em cum pri men to ao § 3º do art. 223 da Cons ti tu-
i ção. Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 22 DE AGOSTO DE 2000

Re no va con ces são das en ti da des
que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços de
ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223,
ca put. da Cons ti tu i ção, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de
27 de agos to de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23
de ju nho de 1972, e ten do em vis ta o dis pos to no
art. 6º, in ci so I, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne-
i ro de 1983,

De cre ta:

Art. 1º Fica re no va da a con ces são das en ti da-
des aba i xo men ci o na das, para ex plo rar, sem di re i to
de ex clu si vi da de, pelo pra zo de dez anos, ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia:

I. Fun da ção Ver des Flo res tas, a par tir de 6 de
ju nho de 1994, na ci da de de Cru ze i ro do Sul, Esta-
do do Acre, ou tor ga da pelo De cre to nº 89.647, de
11 de maio de 1984 (Pro ces so nº
53600.000030/94);

II. Rá dio Ga ze ta de Ala go as Ltda., a par tir de
12 de no vem bro de 1993, na ci da de de Ma ce ió,
Esta do de Ala go as, ou tor ga da pelo De cre to nº
43.986, de 5 de ju lho de 1958, e re no va da pelo De-
cre to nº 91.492, de 29 de ju lho de 1985 (Pro ces so
nº 50610.000165/93);

III. Fun da ção Dom Jo a quim, a par tir de 1º de
no vem bro de 1993, na ci da de de Tefé, Esta do do
Ama zo nas, ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rá dio Edu -
ca ção Ru ral de Tefé Ltda., con for me De cre to nº 898, 
de 13 de abril de 1962, re no va da pelo De cre to nº
91.746, de 4 de ou tu bro de 1985, e trans fe ri da pelo

De cre to de 18 de ja ne i ro de 2000, para a con ces si o-
ná ria de que tra ta este in ci so (Pro ces so nº
50630.000111/93);

IV. Rá dio Di fu so ra do Ama zo nas Ltda., a par tir
de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Ma na us,
Esta do do Ama zo nas, ou tor ga da pelo De cre to nº
1.114, de 1º de ju nho de 1962, e re no va da pelo De -
cre to nº 88.872, de 17 de ou tu bro de 1983 (Pro ces-
so nº 50630.000166/93); 

V. Rá dio Rio Mar Ltda., a par tir de 1º de no-
vem bro de 1993, na ci da de de Ma na us, Esta do do
Ama zo nas, ou tor ga da pelo De cre to nº 770, de 22 de 
mar ço de 1962, e re no va da pelo De cre to nº 90.578,
de 28 de no vem bro de 1984 (Pro ces so nº
50630.000168/93);

VI. Rede Ama zo nen se de Co mu ni ca ção Lida.,
a par tir de 7 de ou tu bro de 1993, na ci da de de Ma u-
és, Esta do do Ama zo nas, ou tor ga da pelo De cre to nº 
88.754, de 26 de se tem bro de 1983 (Pro ces so nº
50630.000154/93);

VII. Rá dio Vale do Rio Poty Lida., a par tir de 14 
de ju lho de 1991, na ci da de de Cra te ús, Esta do do
Ce a rá, ou tor ga da pelo De cre to nº 86.068, de 3 de
ju nho de 1981 (Pro ces so nº 29108.000059/91);

VIII. Rá dio São Fran cis co Lida., a par tir de 21
de ju lho de 1992, na ci da de de Bar ra de São Fran-
cis co, Esta do do Espí ri to San to, ou tor ga da pelo De -
cre to nº 87.252, de 7 de ju nho de 1982 (Pro ces so nº 
50660.000484193);

IX. Fun da ção San ta Te re zi nha, a par tir de 4 de
ou tu bro de 1998, na ci da de de Ca cho e i ra de Ita pe-
mi rim, Esta do do Espí ri to San to, ou tor ga da ori gi na ri-
a men te à Rá dio Aqui da bam Ltda., con for me De cre to
nº 96.792, de 27 de se tem bro de 1988, e trans fe ri da
pelo De cre to de 30 de se tem bro de 1999, para a
con ces si o ná ria na de que tra ta este in ci so (Pro ces-
so nº 53660.000387/98);

X. Rá dio Pi o ne i ra de For mo sa Ltda., a par tir de 
27 de ou tu bro de 1997, na ci da de de For mo sa
D’Oeste, Esta do do Pa ra ná, ou tor ga da pelo De cre to
nº 80.348, de 15 de se tem bro de 1977, e re no va da
pelo De cre to nº 95.501, de 16 de de zem bro de 1987 
(Pro ces so nº 53740.000479/97); 

XI. Rá dio Eldo ra do do Pa ra ná Lida., a par tir de
12 de maio de 1994, na ci da de de São José dos Pi -
nha is, Esta do do Pa ra ná, ou tor ga da ori gi na ri a men te
à Rá dio Ta pa jós Ltda., con for me Por ta ria MVOP nº
213, de 18 de maio de 1959, trans fe ri da pelo De cre to
nº 89.005, de 16 de no vem bro de 1983, à Rá dio Nova
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Ltda., re no va da pelo De cre to nº 89.626, de 8 de maio
de 1984, e au to ri za da a mu dar sua de no mi na ção so -
ci al para a atu al, con for me Por ta ria nº 86, de 31 de
mar ço de 1989, do De le ga do do Mi nis té rio das Co mu-
ni ca ções no Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº
53740.000089/94);

XII. Rá dio São Ga bri el Lida., a par tir de 12 de
maio de 1994, na ci da de de São Ga bri el, Esta do do
Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº
665, de 29 de se tem bro de 1947, e re no va da pelo De -
cre to nº 92.135, de 13 de de zem bro de 1985 (Pro ces-
so nº 53790.000219/94); 

XIII. So ci e da de de Ra di o di fu são Inde pen den-
te de Cruz Alta Lida., a par tir de 24 de no vem bro de
1997, na ci da de de Cruz Alta, Esta do do Rio Gran -
de do Sul, re no va da pelo De cre to nº 95.165, de 9 de 
no vem bro de 1987 (Pro ces so n 53790.000956/97); 

XIV. Rá dio Pro gres so de Des can so Lida., a par -
tir de 14 de se tem bro de 1992, na ci da de de Des can-
so, Esta do de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pelo De cre-
to nº 87.507, de 23 agos to de 1982 (Pro ces so nº
29820.000347/92);

XV.Rá dio Ita pi ran ga Lida., a par tir de 28 de ju -
nho de 1992, na ci da de de Ita pi ran ga, Esta do de
San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pela Por ta ria nº 349, de
22 de ju nho de 1972, e re no va da pelo De cre to nº
87.399, de 13 de ju lho de 1982 (Pro ces so nº
29820.000198/92);

XVI. Rá dio Tupi Am Lida., a par tir de 20 de ju lho
de 1992, na ci da de de Osas co Esta do de São Pa u lo,
ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rede Au to no mis ta de
Ra di o di fu são Ltda., con for me De cre to nº 87.351, de
12 de ju lho de 1982, trans fe ri da pelo De cre to nº
92.086, de 9 de de zem bro de 1985, e au to ri za da a
mu dar sua de no mi na ção so ci al para a atu al, con for-
me Por ta ria nº 131, de 8 de maio de 2000, do De le ga-
do do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções no Esta do de
São Pa u lo (Pro ces so nº29830.001062/92);

 XVII. Rá dio Cos ta Azul Lida., a par tir de 19 de
ju nho de 1998, na ci da de de Uba tu ba, Esta do de São
Pa u lo, ou tor ga da pelo De cre to nº 81.703, de 23 de
maio de 1978 (Pro ces so nº 53830.000617/98);

XVIII. Rá dio Si que i ra Cam pos Lida., a par tir de
11 de no vem bro de 1992, na ci da de de Co li nas do To-
can tins, Esta do do To can tins, ou tor ga da pelo De cre to
nº 87.615, de 21 de se tem bro de 1982 (Pro ces so nº
50000.002953/92).

Art. 2º Fica re no va da a con ces são das en ti da-
des aba i xo men ci o na das, para ex plo rar, sem di re i to
de ex clu si vi da de, pelo pra zo de dez anos, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda tro pi cal:

I. Fun da ção Ver des Flo res tas, a par tir de 6 de
ju nho de 1994, na ci da de de Cru ze i ro do Sul, Esta do
do Acre, ou tor ga da pelo De cre to nº 89.648, de 11 de
maio de 1984 (Pro ces so nº 53600.000031/94); 

II. Fun da ção Dom Jo a quim, a par tir de 12 de
maio de 1993, na ci da de de Tefé, Esta do do Ama zo-
nas, ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rá dio Edu ca ção
Ru ral de Tefé Ltda., con for me De cre to nº 897, de 13 
de abril de 1962, re no va da pelo De cre to nº 91.963,
de 20 de no vem bro de 1985, e trans fe ri da pelo De -
cre to de 18 de ja ne i ro de 2000, para a con ces si o ná-
ria de que tra ta este in ci so (Pro ces so nº
50630.000033/93).

Art. 3º Fica re no va da, por 15 anos, a par tir de 12
de se tem bro de 1997, a con ces são para ex plo rar,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens (te le vi são), na ci da de de Gu ru pi,
Esta do de To can tins, ou tor ga da à Te le vi são Rio For -
mo so Ltda., pelo De cre to nº 87.534, de 30 de agos to
de 1982 (Pro ces so nº 53665.000034/97). 

Art. 4º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cu jas con ces sões são re no va das por este de cre to, re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 5º A re no va ção da con ces são so men te pro -
du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal, nos ter mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i-
ção. Art. 62 Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.  Bra sí lia, 22 de agos to de 2000; 179º
da Inde pen dên cia e 112º da Re pú bli ca. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

PARECER CONJUR/MC Nº 883/2000

Re fe rên cia: Pro ces so nº 50630.000168/93

Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do do Ama zo nas

Inte res sa da : Rá dio Rio Mar Ltda. Assun to: Re no-
va ção de ou tor ga.

Emen ta: Con ces são para ex plo rar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia, cujo pra zo teve seu
ter mo em 1º de no vem bro de 1993.
Pe di do apre sen ta do tem pes ti va men te. Re gu la res a
si tu a ção téc ni ca e a vida so ci e tá ria.
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Con clu são: Pelo de fe ri men to do pe di do.

A Rá dio Rio Mar Ltda., con ces si o ná ria do ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de
Ma na us, Esta do do Ama zo nas, re quer a re no va ção
do pra zo de vi gên cia de sua con ces são, ou tor ga da
me di an te De cre to nº 770, de 22 de mar ço de 1962,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de Ma na us, Esta do do Ama -
zo nas, cujo pra zo teve seu ter mo em 1º de no vem-
bro de 1993.

2. A ou tor ga em ques tão foi re no va da, a par tir de 
1º de no vem bro de 1983, por dez anos, con for me De -
cre to nº 90.578, de 28 de no vem bro de 1984, pu bli ca-
do no Diá rio Ofi ci al da União de 29 se guin te, sen do
que o pra zo re si du al da ou tor ga foi man ti do pelo De -
cre to de 10 de maio de 1991.

3. O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
ins ti tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de
1962, es ta be le ce pra zos de ou tor gas de 10 (dez)
anos, para o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra, e de 15 
(quin ze) anos para o ser vi ço de te le vi são, que po de-
rão ser re no va dos por pe río dos su ces si vos e igua is
(art. 33 § 3º), pe río dos es ses man ti dos pela atu al
Cons ti tu i ção (art. 223 § 5º).

4. Por sua vez, o Re gu la men to dos Ser vi ços de
Ra di o di fu são pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu-
bro de 1963, de cla ra:

“Art. 27. Os pra zos de con ces são e per mis são
de 10 (dez) anos para o ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra e de 15 (quin ze) anos para o de te le vi são”.

5. De acor do com o ar ti go 4º da Lei nº 5.785, de
23 de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a
re no va ção do pra zo de sua ou tor ga, de ve rão di ri gir
re que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com -
pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an te-
ri o res ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.

6. O pra zo de vi gên cia des ta con ces são teve
seu ter mo fi nal em 1º de no vem bro de 1993, sen do
que o pe di do de re no va ção foi pro to co li za do na De le-
ga cia do MC no Esta do do Ama zo nas em 22 de ju lho
de 1993, tem pes ti va men te por tan to.

7. A re no va ção de ve rá ocor rer a par tir de 1º de
no vem bro de 1993.

8. A pe ti ci o ná ria tem seus qua dros so ci e tá rio e
di re ti vo apro va dos pela Expo si ção de Mo ti vos nº 258,
de 26 de se tem bro de 1997, pu bli ca da no Diá rio Ofi-
ci al da União de 7 de ou tu bro se guin te, cu jos atos le -
ga is de cor ren tes fo ram apro va dos pela Por ta ria nº
124, de 27 e no vem bro de 1997, com as se guin tes
com po si ções:

Qu a dro Di re ti vo:        Luiz So a res Vi e i ra
                           Ti a go de Sou za Braz
                           Luiz Gon za ga de Sou sa

9. Vale res sal tar que, du ran te o pe río do de vi -
gên cia da ou tor ga a en ti da de so freu ad ver tên ci as,
con for me se ve ri fi ca dos seus as sen ta men tos ca-
das tra is.

10. A emis so ra se en con tra ope ran do re gu lar-
men te den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe fo -
ram atri bu í das (fls. 33).

11. É re gu lar a si tu a ção da per mis si o ná ria pe -
ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções
- FISTEL, con so an te in for ma ção de fls. 34.

12. A ou tor ga ori gi nal está am pa ra da ju ri di ca-
men te nos ter mos do que dis põem a Lei nº 5.785, de
1972, e o De cre to nº 88.066, de 1983, eis que o pe di-
do de sua re no va ção foi apre sen ta do na for ma de vi-
da, no pra zo le gal e do cu men ta ção há bil.

13. Nos ter mos da lei, o pe di do ter-se-á como
de fe ri do, por quan to de ci di do ao ter mo da res pec ti va
con ces são ou per mis são, sen do per mi ti do o fun ci o-
na men to, em ca rá ter pre cá rio, dos ser vi ços ou tor ga-
dos e não re no va dos em tem po há bil, con clu in do-se,
des ta for ma, que a ter mi na ção do pra zo da per mis são
ou a pen dên cia da sua re no va ção, a cur to ou a lon go
pra zo, não de ter mi na, ne ces sa ri a men te, a ex tin ção
do ser vi ço pres ta do.
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14. Me di an te o ex pos to, opi no pelo de fe ri men to
do pe di do e su gi ro o en ca mi nha men to dos au tos ao
Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções,
acom pa nha do das mi nu tas dos atos pró pri os – De-
cre to e Expo si ção de Mo ti vos, com vis tas ao Exce len-
tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, au to ri da de
com pe ten te para co nhe cer e de ci dir do pe di do.

15. Pos te ri or men te, de acor do com o ar ti go 223, 
§ 3º da Cons ti tu i ção, a ma té ria de ve rá ser apre ci a da
pelo Con gres so Na ci o nal, a fim de que o ato de re no-
va ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

É o Pa re cer sub cen su ra.
Bra sí lia, 26 de ju lho de 2000. – Zil da Be a triz de

Cam pos Abreu, Asses so ra.
De acor do. Sub me to à Srª Con sul to ra Ju rí di ca.
Bra sí lia, 26 de ju lho de 2000. – Ma ria da Gló ria

Tuxi F. San tos, Co or de na do ra-Ge ral de Assun tos Ju -
rí di cos de Co mu ni ca ções.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 422, DE 2003

(Nº 2.555/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis-
são da Rá dio Fe li ci da de FM Ltda., para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de
Ivo ti, 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 358, de 24 de ju lho de 2000, que re no va, a
par tir de 27 de ju nho de 1996, a per mis são da Rá dio
Fe li ci da de FM Ltda., para ex plo rar, por dez anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Ivo ti,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

MENSAGEM Nº 1.441, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XIl, 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 da de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções, re no va ção de per -

mis sões para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra, con -
for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 353, de 24 de ju lho de 2000  – 
Rá dio Hertz de Fran ca Ltda., na ci da de de Fran-
ca-SP (fre qüên cia mo du la da);

2 – Por ta ria nº 354, de 24 de ju lho de 2000  – 
Emis so ras Inte ri o ra nas Ltda., na ci da de de Bra gan-
ça Pa u lis ta-SP (fre qüên cia mo du la da);

3 – Por ta ria nº 358, de 24 de ju lho de 2000  – 
Rá dio Fe li ci da de FM Ltda., ori gi na ri a men te To tal Co -
mu ni ca ções de Ra di o di fu são So no ra e Te le vi sa da
Ltda., na ci da de de Ivo ti- RS (fre qüên cia mo du la da);

4 – Por ta ria nº 359, de 24 de ju lho de 2000  – 
Rá dio Ondas Ver des de Ca tan du va Ltda., na ci da de
de Ca tan du va-SP (fre qüên cia mo du la da);

5 – Por ta ria nº 362, de 24 de ju lho de 2000  – 
Rá dio Di fu so ra de Ita co a ti a ra Ltda., na ci da de de
Ita co a ti a ra-AM (fre qüên cia mo du la da);

6 – Por ta ria nº 365, de 24 de ju lho de 2000  – 
Empre sa de Ra di o di fu são Olím pia Ste reo Ltda., na
ci da de de Olím pia-SP (fre qüên cia mo du la da);

7 – Por ta ria nº 413, de 31 de ju lho de 2000  – 
So ci e da de Rá dio Cul tu ra de Var gem Gran de do Sul
Ltda., na ci da de de Var gem Gran de do Sul-SP
(onda mé dia);

8 – Por ta ria nº 416, de 31 de ju lho de 2000  – 
Rá dio Eldo ra do Ltda., ori gi na ri a men te Rá dio Eldo ra-
do S/A., na ci da de de São Pa u lo-SP (fre qüên cia mo -
du la da);

9 – Por ta ria nº 419, de 31 de ju lho de 2000  – 
Rá dio Clu be de Tupã Ltda., na ci da de de Tupã-SP
(onda mé dia);

10 – Por ta ria nº 447, de 14 de agos to de 2000
–  Me a i pe Empre sa de Co mu ni ca ções Ltda., na ci-
da de de Gu a ra pa ri-ES (fre qüên cia mo du la da);

11 – Por ta ria nº 448, de 14 de agos to de 2000
–  Rá dio Pa ra na í ba Ltda., na ci da de de Itum bi a-
ra-GO (fre qüên cia mo du la da);

12 – Por ta ria nº 514, de 23 de agos to de 2000
–  Rá dio Ca ra í bas Ltda., na ci da de de Ire cê-BA (fre -
qüên cia mo du la da);

13 – Por ta ria nº 534, de 14 de se tem bro de
2000  –  Rá dio Ga li léia FM de Po ran ga tu Ltda., na
ci da de de Po ran ga tu-GO (fre qüên cia mo du la da).

Bra sí lia, 16 de ou tu bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.
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EM nº 434/MC

Bra sí lia, 26 de se tem bro de 2000

    Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú-
bli ca,

Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a
in clu sa Por ta ria nº 358, de 24 de ju lho de 2000, pela
qual re no vei a per mis são ou tor ga da ori gi na ri a men te
à To tal Co mu ni ca ções de Ra di o di fu são So no ra e Te-
le vi sa da, pela Por ta ria nº 177, de 25 de ju nho de
1986, pu bli ca da em 27 de ju lho sub se qüen te, e trans -
fe ri da para a Rá dio Fe li ci da de FM Ltda., pela Por ta ria
MC nº 24 de 17 de ja ne i ro de 1997, pu bli ca da no Diá-
rio Ofi ci al da União do dia 4 de fe ve re i ro se guin te,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, na ci da de de Ivo ti, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

2. Os ór gãos com pe ten tes des te Mi nis té rio ma -
ni fes ta ram-se so bre o pe di do, con si de ran do o ins tru í-
do de acor do com a le gis la ção apli cá vel, o que me le -
vou a de fe rir o re que ri men to de re no va ção.

3. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de re no va ção so men te pro du zi-
rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci-
o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato, acom pa nha do do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53790.000339/96, que lhe deu ori gem.

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

PORTARIA Nº 358, DE 24 DE JULHO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con for me o dis pos to no art.
6º, in ci so II, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53790.000339/96, re sol ve:

Art. 1º Re no var, de acor do com o art. 33, § 3º, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez anos, a
par tir de 27 de ju nho de 1983, a per mis são para ex -
plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de
de Ivo ti, Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da ori -
gi na ri a men te à To tal Co mu ni ca ções de Ra di o di fu são
So no ra e Te le vi sa da Ltda., pela Por ta ria nº 177, de 25
de ju nho de 1986, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da
União em 27 sub se qüen te, e trans fe ri da para a Rá dio
Fe li ci da de FM Ltda., pela Por ta ria nº 24, de 17 de ja -
ne i ro de 1997, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União 4
de fe ve re i ro se guin te.

Art. 2º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cuja ou tor ga é re no va da por esta Por ta ria, re ger-se-á

pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

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

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

PARECER CONJUR/MC Nº 399/2000

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53790.000339/96

Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do do Rio Gran de
do Sul

Inte res sa da: To tal Co mu ni ca ções de Ra di o di fu são
So no ra e Te le vi sa da Ltda. (Rá dio Fe li ci da de FM
Ltda.)

Assun to: Re no va ção de ou tor ga.

Emen ta: Per mis são 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, cujo pra zo
teve seu ter mo em 27.06.96.
Pe di do apre sen ta do tem pes ti va men te. Re gu la res a
si tu a ção téc ni ca e a vida so ci e tá ria.

Con clu são: Pelo de fe ri men to do pe di do.
Tra ta o pre sen te pro ces so de pe di do de re no va-

ção de per mis são for mu la do pela To tal Co mu ni ca-
ções de Ra di o di fu são So no ra e Te le vi sa da Ltda., per -
mis si o ná ria do 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 Ivo ti, Esta do do Rio
Gran de do Sul, con for me Por ta ria nº 177, de 25 de ju -
nho de 1986, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União
em 27 sub se qüen te.

2. O pe di do foi ob je to de aná li se pela De le ga cia
do MC no Esta do do Rio Gran de do Sul, ten do aque la
De le ga cia con clu í do fa vo ra vel men te ao ple i to, con so-
an te Pa re cer Ju rí di co nº 48/98, fls. 57/58, dos au tos.

3. Re e xa mi na das as pe ças que cons ti tu em os
au tos do pre sen te pro ces so, o pe di do, sua do cu men-
ta ção e os fun da men tos ju rí di cos que de ter mi na ram a 
pos tu ra de de fe ri men to ado ta da pela DMC/RS, con -
cluo, igual men te. pelo de fe ri men to do pos tu la do,
acres cen tan do o se guin te:

• No cur so dos pro ce di men tos da re-
no va ção a per mis si o ná ria so li ci tou au to ri za-
ção para pro ce der a trans fe rên cia di re ta de
sua ou tor ga para a Rá dio Fe li ci da de FM
Ltda.;

• Tem en ten di do esta Con sul to ria Ju rí-
di ca, pela ju ri di ci da de da de ci são de trans fe-
rên cia di re ta ou in di re ta das con ces sões e
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per mis sões no cur so dos pro ce di men tos da
re no va ção das res pec ti vas ou tor gas;

• Em con se qüên cia, pros pe rou o pe di-
do de trans fe rên cia di re ta da per mis são, que 
re sul tou na ex pe di ção da Por ta ria nº 24, de
17 de ja ne i ro de 1997, pu bli ca da no Diá rio
Ofi ci al de União do dia 4 de fe ve re i ro se-
guin te, ra zão pela qual os atos de re no va-
ção de ve rão ser ex pe di dos em nome da Rá -
dio Fe li ci da de FM Ltda.;

• Em de cor rên cia, os qua dros so ci e tá-
rio e di re ti vo da en ti da de fi ca ram as sim
cons ti tu í dos:

4. Res sal te-se que a ou tor ga ori gi nal está am pa-
ra da ju ri di ca men te nos ter mos do que dis põem a Lei
nº 5.785, de 1972, e o De cre to nº 88.066, de 1983, eis 
que o pe di do de sua re no va ção foi apre sen ta do na
for ma de vi da, no pra zo le gal e com a do cu men ta ção
há bil.

5. Nos ter mos da lei, o pe di do ter-se-á como de -
fe ri do, por quan to não de ci di do ao ter mo da res pec ti va
con ces são ou per mis são, sen do per mi ti do o fun ci o-
na men to, em ca rá ter pre cá rio, dos ser vi ços ou tor ga-
dos e não re no va dos em tem po há bil, con clu in do-se,
des sa for ma, que a ter mi na ção do pra zo da per mis-
são ou a pen dên cia da sua re no va ção, a cur to ou a

lon go pra zo, não de ter mi nam, ne ces sa ri a men te, a ex -
tin ção do ser vi ço pres ta do.

6. Isto pos to, pro po nho o en ca mi nha men to dos
pre sen tes au tos, acom pa nha dos de mi nu ta dos atos
pró pri os, à con si de ra ção do Exmº Se nhor Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri da de com pe ten te
para co nhe cer e de ci dir do pe di do.

7. Pos te ri or men te, a ma té ria de ve rá ser apre ci a-
da pelo Con gres so Na ci o nal, con so an te dis põe o § 3º
do art. 223 da Cons ti tu i ção, para que o ato de re no va-
ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

É o Pa re cer sub cen su ra.
Bra sí lia, 26 de abril de 2000. – Ma ria da Gló ria

Tuxi F. dos San tos, Co or de na do ra.
Apro vo. Sub me to à Se nho ra Con sul to ra Ju rí di-

ca.
Bra sí lia, 26 de abril de 2000. – Adal zi ra Fran ça

So a res de Luc ca, Co or de na do ra Ge ral de Assun tos
Ju rí di cos de Co mu ni ca ções.

DESPACHO CONJUR/MC Nº 565 /2000

Ado to o Pa re cer CONJUR/MC nº 399 /2000,
que con clui pelo de fe ri men to do pe di do de re no va ção
do pra zo de vi gên cia da per mis são ou tor ga da à Rá dio
Fe li ci da de FM Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de
Ivo ti, Esta do do Rio Gran de do Sul. Re me tam-se os
au tos, acom pa nha dos de mi nu tas de Expo si ção de
Mo ti vos e Por ta ria, à con si de ra ção do Exmº Se nhor
Mi nis tro, para de ci são.

Bra sí lia, 26 de abril de 2000. – Ra i mun da No -
na ta Pi res, Con sul to ra Ju rí di ca.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 423 , DE 2003

(Nº 2557/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis-
são ou tor ga da à Ra dio FM Ie man já 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 Sal va dor, 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 373, de 24 de ju lho de 2000, que re no va, a
par tir de 21 de ju lho de 1996, a per mis são ou tor ga da
à Rá dio FM Ie man já Ltda. para ex plo rar, por dez anos, 
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
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so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Sal va-
dor, Esta do da Ba hia.

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

MENSAGEM Nº 1.669, DE 2000

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

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, re no va ções de
per mis são para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra, con -
for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 373, de 24 de ju lho de 2000  – 
Rá dio FM Ie man já Ltda., a par tir de 21 de ju lho de
1996, na ci da de de Sal va dor – BA (fre qüên cia mo du-
la da);

2 – Por ta ria nº 513, de 23 de agos to de 2000  – 
Rá dio Bor bo re ma S.A., a par tir de 12 de no vem bro de
1993, na ci da de de Cam pi na Gran de – PB (onda mé -
dia);

3 – Por ta ria nº 523, de 25 de agos to de 2000  – 
Rá dio Sul Ca pi xa ba FM de Gu a çui Ltda., a par tir de 7
de fe ve re i ro de 1994, na ci da de de Gu a çui – ES (fre -
qüên cia mo du la da);

4 – Por ta ria nº 531, de 14 de se tem bro de 2000 
–  Rá dio Ta ru mã Ltda., a par tir de 7 de fe ve re i ro de
1994, na ci da de de Ma na us – AM (fre qüên cia mo du-
la da);

5 – Por ta ria nº 532, de 14 de se tem bro de 2000 
–  Ra di o di fu são Indio Con dá Ltda., a par tir de 3 de fe -
ve re i ro de 1994, na ci da de de Cha pe có – SC (fre-
qüên cia mo du la da);

6 – Por ta ria nº 533, de 14 de se tem bro de 2000 
–  Rá dio Diá rio de Pe tró po lis Ltda., a par tir de 25 de
no vem bro de 1993, na ci da de de Pe tró po lis – RJ (fre -
qüên cia mo du la da);

7 – Por ta ria nº 536, de 14 de se tem bro de 2000 
–  Fun da ção Rá dio Edu ca ti va Pro mo ve, ori gi na ri a-
men te Fun da ção Rá dio Edu ca ti va São Se bas tião, a
par tir de 7 de ou tu bro de 1992, na ci da de de Belo Ho -
ri zon te  –  MG (fre qüên cia mo du la da); e

8  – Por ta ria nº 641, de 13 de ou tu bro de 2000  –
Rá dio Di fu so ra Ta u ba té Ltda., a par tir de 4 de mar ço
de 1996, na ci da de de São José dos Cam pos – SP
(fre qüên cia mo du la da).

 Bra sí lia, 9 de no vem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 455 IMC

Bra si lia, 10 de ou tu bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli-
ca,

Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a
in clu sa Por ta ria nº 373, de 24 de ju lho de 2000, pela
qual re no vei a per mis são ou tor ga da à Rá dio FM Ie-
man já Ltda., con for me Por ta ria nº 200, de 17 de ju lho
de 1986, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União em 21
sub se qüen te, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Sal va-
dor, Esta do da Ba hia.

2. Os ór gãos com pe ten tes des te Mi nis té rio ma -
ni fes ta ram-se so bre o pe di do, con si de ran do-o ins tru í-
do de acor do com a le gis la ção apli cá vel, o que me le -
vou a de fe rir o re que ri men to de re no va ção.

3. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato de re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha-
do o re fe ri do ato, acom pa nha do do Pro ces so Admi -
nis tra ti vo nº 53640.000128/96, que lhe deu ori gem.

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

PORTARIA Nº 373, DE 24 DE JULHO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con for me o dis pos to no art. 
6º, in ci so II, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro
de 1983, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53640.000128/96, re sol ve:

Art. 1º Re no var, de acor do com o art. 33, § 3º,
da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez
anos, a par tir de 21 de ju lho de 1996, a per mis são
ou tor ga da à Rá dio FM Ie man já Ltda., pela Por ta ria
nº 200, de 17 de ju lho de 1986, pu bli ca da no Diá rio
Ofi ci al da União de 21 sub se qüen te, para ex plo rar,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Sal -
va dor, Esta do da Ba hia.

Art. 2º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu-
são, cuja ou tor ga é re no va da por esta Por ta ria, re-
ger-se- á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

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

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PARECER SO/DCM/BA Nº 33/96

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53640.000.128/96

Ori gem: DRMC/BA

Assun to: Re no va ção da Ou tor ga

Emen ta: Per mis são para exe cu tar o ser vi ço de ra di-
o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, cujo pra-
zo teve seu ter mo em 21-7-96, pe di do tem pes ti vo.
Re gu la res a si tu a ção téc ni ca e a vida so ci e tá ria.

Con clu são: Pelo De fe ri men to.

Dos Fa tos

A Rá dio FM Ie man já Ltda., Per mis si o ná ria do
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 do Sal va dor, no es ta do da Ba hia, re -
quer re no va ção do pra zo de vi gên cia de sua ou tor ga,
cujo ter mo fi nal ocor reu em 21-7-96.

2 – A en ti da de ob te ve ou tor ga me di an te a por ta-
ria nº 200, de 17 de ju lho de 1986, pu bli ca da no diá rio
ofi ci al de 21-7-1986.

3 – A ou tor ga em ques tão co me çou a vi go rar a
par tir de em 21-7-86.

4 – Cum pre res sal tar que, du ran te o pe río do de
vi gên cia da ou tor ga, a en ti da de so freu a pe na li da de
de mul ta, sen do em ou tras oca siões ad ver ti da, cons -
tan tes dos an te ce den tes in fra ci o na is da per mis si o ná-
ria, fls.33.

5 – Du ran te a re a li za ção da vis to ria do dia
8-10-96, não fo ram cons ta ta das qua is quer ir re gu la ri-
da des téc ni cas, fls. 27,28.

Do Di re i to

6 – O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
ins ti tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
es ta be le ce os pra zos de 10(dez) anos para o ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra e 15 (quin ze) anos para o ser -
vi ço de te le vi são, que po de rão ser re no va dos por pe -
río dos su ces si vos e igua is (art. 33, § 3º). Pe río dos es -
ses man ti dos pela atu al cons ti tu i ção (art. 223, § 5º).

7 – Por sua vez, o re gu la men to dos ser vi ços de
ra di o di fu são apro va do pelo de cre to nº 52.795, de 31
de ou tu bro de 1963, de cla ra:

“Art. 27 – Os pra zos de con ces são e
per mis são se rão de 10 (dez) anos para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de 15
(quin ze) anos para o de te le vi são”.

8 – De acor do com o art. 4º da Lei nº 5.785, de
23 de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a
re no va ção do pra zo de vi gên cia de sua ou tor ga, de ve-

rão di ri gir re que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe -
río do com pre en di do en tre o sex to e ter ce i ro mês an -
te ri or ao ter mi no do res pec ti vo pra zo.

9 – O pra zo de vi gên cia des ta per mis são, teve
seu ter mo fi nal no dia 21-7-96, pois co me çou a vi go-
rar em 21-7-86, data da pu bli ca ção no diá rio ofi ci al
da por ta ria nº 200/86, fls. 44, dos au tos prin ci pa is.

10 – O pe di do em ques tão foi pro to co la do em
2-2-96,den tro pois, do pra zo le gal.

11 – A per mis si o ná ria tem o se guin te qua dro
so ci al e di re ti vo, fls. 10/11-au tos ori gi na is, sob nú-
me ro 29107.000.592/86:

12 – A emis so ra se en con tra ope ran do re gu lar-
men te, den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe
fo ram atri bu í das, con for me men ci o na do às fls. 29.

13 – É re gu lar a si tu a ção da per mis si o ná ria
pe ran te o fun do de fis ca li za ção das te le co mu ni ca-
ções-fis tel, de acor do fls. 34.

14 – Con sul ta do o ca das tro na ci o nal de ra di o-
di fu são, ve ri fi cou-se que a en ti da de, seus só ci os e
di ri gen tes não ul tra pas sam os li mi tes fi xa dos pelo
art. 12 e seus pa rá gra fos, do De cre to-Lei nº 236, de
28 de fe ve re i ro de 1967, fls. 35 a 38

Con clu são

Do ex pos to con clu í mos pelo de fe ri men to do pe -
di do, su ge rin do o en ca mi nha men to dos au tos à Co or-
de na ção-Ge ral de ou tor gas para sub mis são do as-
sun to ao ex ce len tís si mo se nhor mi nis tro de es ta do
das co mu ni ca ções.
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É o pa re cer Sub Cen su ra.
Sal va dor, 19 de no vem bro de 1996. – Ná dia Ma -

ria Sil va de Sena, Che fe do ser vi ço de ou tor gas ad -
vo ga da OAB 10557

Ao Sr. De le ga do.
Sal va dor, 20 de no vem bro de 1996. – Pa u lo

José Bor ba da Trin da de, Che fe da di vi são das co -
mu ni ca ções.

De acor do.
Sal va dor, 20 de no vem bro de 1996. – Ro ber to

Lo yo la mon te da sil va, De le ga do do MC/BA

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

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

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os
Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 404 a 423, de
2003, que aca bam de ser li dos, tra mi ta rão com pra -
zo de ter mi na do de qua ren ta e cin co dias, de acor do
com o art. 223, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos
ter mos do Pa re cer nº 34, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, apro va do pelo
Ple ná rio em 25 de mar ço úl ti mo, os Pro je tos li dos
se rão apre ci a dos ter mi na ti va men te pela Co mis são
de Edu ca ção, onde po de rão re ce ber emen das pelo
pra zo de cin co dias úte is, nos ter mos do art. 122, II,
“b”, com bi na do com o art. 375, I, am bos do Re gi-
men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, pro je to de lei do Se na do que
pas so a ler.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 304, DE 2003 – COM PLE MEN TAR

Acres cen ta pa rá gra fo ao art. 9º da
Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de maio
de 2000, com vis tas a ve dar a li mi ta ção
de em pe nho e mo vi men ta ção fi nan ce i ra
das agên ci as re gu la do ras.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 9º da Lei Com ple men tar nº 101, de

4 de maio de 2000, pas sa a vi ger acres ci do do se-
guin te pa rá gra fo, re nu me ran do os pa rá gra fos se guin-
tes:

“Art. 9º ...................................................

..............................................................
§ 3º Não se rão ob je to de li mi ta ção as

des pe sas das agên ci as re gu la do ras des ti-
na das ao exer cí cio das ati vi da des que lhes
são con fe ri das por suas res pec ti vas leis de
cri a ção. (NR)”

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

As agên ci as re gu la do ras fo ram cri a das, me di-
an te leis es pe cí fi cas, em de cor rên cia da po lí ti ca de
re es tru tu ra ção do Esta do, di re ci o na da para am pli ar a
par ti ci pa ção do ca pi tal pri va do nos in ves ti men tos em
in fra-es tru tu ra e es ta be le cer mar cos re gu la tó ri os. Tra -
ta-se de au tar qui as sob re gi me es pe ci al, en car re ga-
das do exer cí cio do po der re gu la dor e fis ca li za dor so -
bre as con ces sões e per mis sões de ser vi ços pú bli-
cos, exer ci tan do o po der ini ci al men te con fe ri do ao
Po der Pú bli co.

Tais agên ci as são vin cu la das a mi nis té ri os per ti-
nen tes, a exem plo da Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo
(ANP) e da Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca
(ANEEL), vin cu la das ao Mi nis té rio de Mi nas e Ener -
gia, e da Agên cia Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções
(ANATEL), vin cu la da ao Mi nis té rio das Co mu ni ca-
ções.

Ape sar da vin cu la ção mi nis te ri al, a na tu re za
das agên ci as re gu la do ras é de en ti da de au tô no ma,
in te gran te da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral. Essa
con cep ção está pre sen te nas leis de cri a ção das
agên ci as re gu la do ras, a exem plo da Lei nº 9.472, de
16 de ju lho de 1997, que cri ou a ANATEL, que dis põe
nos seus arts. 8º e 9º:

Art. 8º ....................................................

..............................................................
§ 2º A na tu re za de au tar quia es pe ci al

con fe ri da à Agên cia é ca rac te ri za da por in -
de pen dên cia ad mi nis tra ti va, au sên cia de su -
bor di na ção hi e rár qui ca, man da to fixo e es ta-
bi li da de de seus di ri gen tes e au to no mia fi-
nan ce i ra.

Art. 9º A Agên cia atu a rá como au to ri-
da de ad mi nis tra ti va in de pen den te, as se gu-
ran do-se-lhe, nos ter mos des ta lei, as prer-
ro ga ti vas ne ces sá ri as ao exer cí cio ade qua-
do de sua com pe tên cia.
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Não obs tan te a cla ra in ten ção do le gis la dor, de
con fe rir in de pen dên cia ad mi nis tra ti va e au to no mia fi -
nan ce i ra às agên ci as re gu la do ras, elas têm sido su je-
i tas a con tin gen ci a men to de re cur sos or ça men tá ri os.

A li mi ta ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra é re a li-
za da por ór gão or ça men tá rio (mi nis té rio), que
abran ge vá ri as uni da des or ça men tá ri as, den tre as 
qua is as agên ci as re gu la do ras. Fica a cri té rio de
cada Mi nis tro a es co lha das ações que re ce be rão
re cur sos para se rem re a li za das. Des sa for ma, a
in de pen dên cia e a au to no mia das agên ci as fi cam
com pro me ti das, já que o con tin gen ci a men to pode
even tu al men te ser uti li za do como for ma de pres-
são por par te do Po der Exe cu ti vo.

De fato, ao exa mi nar mos os da dos da exe cu-
ção or ça men tá ria, até o dia 13 de ju nho do exer cí cio
de 2003, ve ri fi ca mos a mag ni tu de do con tin gen ci a-
men to. Dos R$1.416 mi lhões fi xa dos na lei or ça-
men tá ria para a ANP, ape nas R$89 mi lhões (6,3%)
fo ram gas tos. Dos R$636 mi lhões do or ça men to da
ANATEL, ape nas R$67 mi lhões (10,5%) fo ram gas-
tos. Já dos R$202 mi lhões do or ça men to da ANEEL, 
ape nas R$30 mi lhões (14,9%) fo ram exe cu ta dos.

Cabe lem brar que os re cur sos fi nan ce i ros
das agên ci as re gu la do ras são pro ve ni en tes da co -
bran ça de ta xas dos con su mi do res e são des ti na-
dos a suas ati vi da des de ór gão re gu la dor. O con-
tin gen ci a men to des ses re cur sos sig ni fi ca o com-
pro me ti men to de sua ca pa ci da de de ofe re cer ser -
vi ços e cum prir suas fi na li da des le ga is, po den do
mes mo vir a ser res pon sa bi li za das le gal men te pe -
los con su mi do res dos ser vi ços pú bli cos. Ade ma is,
a le gis la ção veda a uti li za ção dos seus re cur sos
para ou tros fins, mes mo que tais re cur sos ve nham
a ser ob je to de con tin gen ci a men to.

O cum pri men to da mis são ins ti tu ci o nal das
agên ci as re gu la do ras pres su põe in de pen dên cia ad-
mi nis tra ti va e au to no mia fi nan ce i ra. Para ga ran tir
isso, é ne ces sá rio al te rar o art. 90 da LRF, que tra ta
da li mi ta ção de em pe nho e mo vi men ta ção fi nan ce i-
ra, no sen ti do de ve dar per ma nen te men te a li mi ta-
ção das des pe sas des sas en ti da des des ti na das ao
exer cí cio das ati vi da des que lhes são con fe ri das por 
suas res pec ti vas leis de cri a ção.

Por tan to, fica evi den ci a da a im por tân cia do
pro je to ora apre sen ta do, mo ti vo pelo qual es pe ro
con tar com o apo io e a cu i da do sa aná li se dos no-
bres pa res.

Sala das Ses sões, 31 de ju lho de 2003. – José
Jor ge.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000

Esta be le ce nor mas de fi nan ças pú bli-
cas vol ta das para a res pon sa bi li da de na
ges tão fis cal e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te Lei Com ple men tar:
....................................................................................

SEÇÃO IV
Da Exe cu ção Orça men tá ria

e do Cum pri men to das Me tas

Art. 8º Até trin ta dias após a pu bli ca ção dos or -
ça men tos, nos ter mos em que dis pu ser a lei de di re tri-
zes or ça men tá ri as e ob ser va do o dis pos to na alí nea c
do in ci so I do art. 4º, o Po der Exe cu ti vo es ta be le ce rá a 
pro gra ma ção fi nan ce i ra e o cro no gra ma de exe cu ção
men sal de de sem bol so.

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos le gal men te vin cu-
la dos à fi na li da de es pe cí fi ca se rão uti li za dos ex clu si-
va men te para aten der ao ob je to de sua vin cu la ção,
ain da que em exer cí cio di ver so da que le em que ocor -
rer o in gres so.

Art. 9º Se ve ri fi ca do, ao fi nal de um bi mes tre,
que a re a li za ção da re ce i ta po de rá não com por tar o
cum pri men to das me tas de re sul ta do pri má rio ou no -
mi nal es ta be le ci das no Ane xo de Me tas Fis ca is, os
Po de res e o Mi nis té rio Pú bli co pro mo ve rão, por ato
pró prio e nos mon tan tes ne ces sá ri os, nos trin ta dias
sub se qüen tes, li mi ta ção de em pe nho e mo vi men ta-
ção fi nan ce i ra, se gun do os cri té ri os fi xa dos pela lei de 
di re tri zes or ça men tá ri as.

§ 1º No caso de res ta be le ci men to da re ce i ta
pre vis ta, ain da que par ci al, a re com po si ção das do ta-
ções cu jos em pe nhos fo ram li mi ta dos dar-se-á de for-
ma pro por ci o nal às re du ções efe ti va das.

§ 2º Não se rão ob je to de li mi ta ção as des pe sas
que cons ti tu am obri ga ções cons ti tu ci o na is e le ga is
do ente, in clu si ve aque las des ti na das ao pa ga men to
do ser vi ço da dí vi da, e as res sal va das pela lei de di re-
tri zes or ça men tá ri as.

§ 3º No caso de os Po de res Le gis la ti vo e Ju di-
ciá rio e o Mi nis té rio Pú bli co não pro mo ve rem a li mi ta-
ção no pra zo es ta be le ci do no ca put, é o Po der Exe -
cu ti vo au to ri za do a li mi tar os va lo res fi nan ce i ros se -
gun do os cri té ri os fi xa dos pela lei de di re tri zes or ça-
men tá ri as.
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§ 4º Até o fi nal dos me ses de maio, se tem bro e
fe ve re i ro, o Po der Exe cu ti vo de mons tra rá e ava li a rá o
cum pri men to das me tas fis ca is de cada qua dri mes-
tre, em au diên cia pú bli ca na co mis são re fe ri da no § 1º 
do art. 166 da Cons ti tu i ção ou equi va len te nas Ca sas
Le gis la ti vas es ta du a is e mu ni ci pa is.

§ 5º No pra zo de no ven ta dias após o en cer ra-
men to de cada se mes tre, o Ban co Cen tral do Bra sil
apre sen ta rá, em re u nião con jun ta das co mis sões te -
má ti cas per ti nen tes do Con gres so Na ci o nal, ava li a-
ção do cum pri men to dos ob je ti vos e me tas das po lí ti-
cas mo ne tá ri as, cre di tí cia e cam bi al, evi den ci an do o
im pac to e o cus to fis cal de suas ope ra ções e os re sul-
ta dos de mons tra dos nos ba lan ços.

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

LEI Nº 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997

Dis põe so bre a or ga ni za ção dos
ser vi ços de te le co mu ni ca ções, a cri a ção
e fun ci o na men to de um ór gão re gu la dor
e ou tros as pec tos ins ti tu ci o na is, nos ter -
mos da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 8, de
1995.

O Pre si den te da Re pú bli ca,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te Lei:

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

LIVRO II
Do Órgão Re gu la dor e das Po lí ti cas Se to ri a is

TÍTULO I
Da Cri a ção do Órgão Re gu la dor

Art. 8º Fica cri a da a Agên cia Na ci o nal de Te le-
co mu ni ca ções, en ti da de in te gran te da Admi nis tra ção
Pú bli ca Fe de ral in di re ta, sub me ti da a re gi me au tár-
qui co es pe ci al e vin cu la da ao Mi nis té rio das Co mu ni-
ca ções, com a fun ção de ór gão re gu la dor das te le co-
mu ni ca ções, com sede no Dis tri to Fe de ral, po den do
es ta be le cer uni da des re gi o na is.

§ 1º A Agên cia terá como ór gão má xi mo o Con se-
lho Di re tor, de ven do con tar, tam bém, com um Con se lho
Con sul ti vo, uma Pro cu ra do ria, uma Cor re ge do ria, uma
Bi bli o te ca e uma Ou vi do ria, além das uni da des es pe ci-
a li za das in cum bi das de di fe ren tes fun ções.

§ 2º A na tu re za de au tar quia es pe ci al con fe ri da
à Agên cia é ca rac te ri za da por in de pen dên cia ad mi-
nis tra ti va, au sên cia de su bor di na ção hi e rár qui ca,
man da to fixo e es ta bi li da de de seus di ri gen tes e au to-
no mia fi nan ce i ra.

Art. 9º A Agên cia atu a rá como au to ri da de ad mi-
nis tra ti va in de pen den te, as se gu ran do-se-lhe, nos ter -
mos des ta Lei, as prer ro ga ti vas ne ces sá ri as ao exer -
cí cio ade qua do de sua com pe tên cia.
....................................................................................
....................................................................................

(Às Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, e de Assun tos Eco nô mi cos.)

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

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

É lido o se guin te:

Of. Nº 151/03-GLPPS

Bra sí lia, 30 de ju lho de 2003

Se nhor Pre si den te,
So li ci to de Vos sa Exce lên cia, na for ma re gi men-

tal, as pro vi dên ci as ne ces sá ri as no sen ti do de in di car o
nome da Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes, na con di-
ção de su plen te e o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, na
con di ção de ti tu lar, para a com po si ção da Co mis são de
Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal des ta Casa.

Aten ci o sa men te, – Mo za ril do Ca val can ti, Lí der
do Par ti do Po pu lar So ci a lis ta no Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Será fe i ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.

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

É lido o se guin te:

OF/GAB/I/Nº 664

Bra sí lia 30 de ju lho de 2003

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

Mar ce li no Fra ga pas sa a par ti ci par, na qua li da de de
Ti tu lar, da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos
Pú bli cos e Fis ca li za ção em vaga exis ten te.

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

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam pos)
– A Pre si dên cia de sig na o Sr. De pu ta do Mar ce li no Fra -
ga, como ti tu lar, para in te grar a Co mis são Mis ta de Pla -
nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, de con for mi-
da de com o ex pe di en te que aca ba de ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce-
beu o Avi so de nº 25, de 2003 (nº 1.551/2003, na ori -
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gem, de 16 do cor ren te), do Tri bu nal de Con tas da
União, en ca mi nhan do có pia do Acór dão de nº
904/2003-TCU-Ple ná rio, bem como res pec ti vos re la-
tó rio e voto que o fun da men tam, so bre o le van ta men-
to de au di to ria no Pro gra ma de Tra ba lho nº
12.364.0041.0048.0150 – apo io a en ti da des de en si-
no su pe ri or não fe de ra is. Bra sí lia/DF, Fa cul da de de
Me di ci na.

O Expe di en te vai à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Pas sa mos à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra Iris de
Ara ú jo, do PMDB do Esta do de Go iás, por per mu ta
com o no bre Se na dor Hé lio Cos ta.

S. Exª dis põe de até 20 mi nu tos, no bre Se na do ra.
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, nos úl ti mos dias,
tan to no ple ná rio do Con gres so quan to no tex to de
gran des jor na lis tas ou nas de cla ra ções de per so na li da-
des, fala-se so bre o aque ci men to do de ba te po lí ti co e os 
epi só di os de en fren ta men to e vi o lên cia so ci al.

Há uma es pé cie de con sen so que diz: olha o pe -
ri go! E há acer to nes se aler ta, por que há gran de pe ri-
go para a paz, quan do a po lí ti ca se gue a tri lha do en -
fren ta men to.

Mas, se é ne ces sá rio es tar aten to para o pe ri go
da vi o lên cia so ci al, tam bém é pre ci so se re ni da de,
não se de i xar le var pe las emo ções. Para uma aná li se
se re na, pre ci sa mos abrir a es cu ta e o olhar, ten tar en -
xer gar a nos sa re a li da de não ape nas de um ân gu lo,
mas pelo ma i or nú me ro pos sí vel de pon tos de vis ta.
Que, de pen den do de mu dan ça de pon to de vis ta, a
pa i sa gem tam bém muda.

Eu mes ma te nho fa la do da mi nha an gús tia. Inú -
me ras ve zes, ao as so mar esta tri bu na, Sr. Pre si den te,
de uma ma ne i ra sa dia e ver da de i ra. Te nho pro cu ra do
aler tar, por in ter mé dio do meu co nhe ci men to, pelo
con ta to que tra vo com as pes so as no dia-a-dia, pela
le i tu ra dos jor na is, en fim, pela re a li da de do povo bra -
si le i ro, para de ter mi na das cir cuns tân ci as em que vive 
o País e em re la ção as qua is não po de mos, como Se -
na do res, re pre sen tan tes des se gran de povo bra si le i-
ro, fi car omis sos.

Hoje, que ro mu dar meu pon to de vis ta. E fa lar da 
mi nha es pe ran ça. É ver da de que, na pa i sa gem bra si-
le i ra atu al, o mo vi men to das for ças po lí ti cas, o de ba te
ás pe ro, cer tas in de ci sões do Go ver no, o avan ço so -
bre li mi tes le ga is fa lam de uma cer ta tur bu lên cia. E,
se nós não fi car mos aten tos, po de rá se trans for mar

numa tur bu lên cia para va ler, que é o que nós não que -
re mos. A Na ção bra si le i ra, o ci da dão bra si le i ro não
quer vi ver essa tur bu lên cia.

Mas, fe liz men te, não es ta mos vi ven do ape nas
de en fren ta men to e de tur bu lên cia. A ma i o ria do povo
bra si le i ro está em paz, quer pro du zir em paz. O bra si-
le i ro é um povo pa cí fi co. Pela sua ín do le, pela sua for -
ma ção, pelo seu je i to de ser, o bra si le i ro é de paz.
Uma paz que leva em con ta a me lho ria da qua li da de
de vida de to dos nós.

O Bra sil in te i ro se dis cu te, Se na dor Sibá Ma cha-
do, fe liz men te. O Bra sil, hoje, é um País cons ci en te,
como há mu i to não acon te cia. E cada vez mais, Se na-
dor, tem gen te que ren do par ti ci par des sa dis cus são.
Eu sin to que isso é im por tan te, por que diz res pe i to à
cons ciên cia de uma Na ção, que se for ta le ce na de-
mo cra cia. De mons tra que o de ba te po lí ti co não se tra -
ta ape nas nos ple ná ri os das Assem bléi as Le gis la ti-
vas, das Câ ma ras de Ve re a do res ou aqui no ple ná rio
do Se na do. De mons tra que, em qual quer lu gar des ta
Na ção, seja nas pe que nas ou nas gran des ci da des,
as pes so as se re ú nem e dis cu tem um Bra sil que que -
rem para si. 

Essa é a gran de ri que za do mo men to his tó ri co,
re fle ti do aqui nos de ba tes des te ple ná rio. Por que nós, 
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re pre sen ta mos
o sen ti men to da Na ção. A dis cus são de cada pro je to
de lei não tra ta ape nas de uma ques tão pon tu al, uma
tec ni ca li da de; cada ato le gis la ti vo nas ce do re co nhe-
ci men to do di re i to de to dos e de cada um.

Não te nho dú vi da ne nhu ma de que o Bra sil todo
quer a de mo cra cia. Em pe río dos re cen tes da nos sa
his tó ria, já de mos mos tra de sa ber de fen der e ga ran tir
as ins ti tu i ções de mo crá ti cas, seja no cam po da po lí ti-
ca ou no da eco no mia. E isto acon te ce por que es ta-
mos avan çan do no cam po le gal, com ba ten do as de si-
gual da des re gi o na is e so ci a is.

Por isso, ao cor rer o meu olhar pe las fi le i ras que
for mam esse au di tó rio, seja aqui, den tro do ple ná rio,
seja nas ga le ri as, que oca si o nal men te nos as sis te –
mu i tas ve zes são co lé gi os in te i ros, gru pos in te i ros,
seg men tos in te i ros que lo tam as ga le ri as ou aqui,
mais em ba i xo, com o seg men to do pró prio Se na do,
com os fun ci o ná ri os que aqui nos as sis tem – eu me
sin to oti mis ta. Sem eles, cer ta men te, des de o ca me-
ra man, lá em cima, aos que tra ba lham nos ga bi ne tes,
aos que nos as ses so ram no ca fe zi nho ou aqui den tro
des te ple ná rio, em todo este Se na do, cer ta men te,
Srs.Se na do res, não te ría mos como fa zer o nos so tra -
ba lho.
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Hoje é um mo men to de des pe di da. Estou me
des pe din do e apro ve i tan do a opor tu ni da de para ho -
me na ge ar to dos aqui den tro, como par te de um con -
tex to que sig ni fi ca mu i to à Na ção.

Ao olhar ao re dor, sin to-me oti mis ta, por que
esta é uma Casa plu ral, cons ti tu í da por ho mens e mu -
lhe res, ma du ros ou mo ços, das mais di fe ren tes ori -
gens e vi vên ci as po lí ti cas. O Bra sil como um todo é
mu i to di fe ren te. Cada Esta do tem a sua cul tu ra. Ao
aden trar mos o ple ná rio, nós, Se na do res, tra ze mos a
re pre sen ta ti vi da de do nos so Esta do. Com po mos,
den tro des te uni ver so, a face ver da de i ra do Bra sil.

Nes tes pou cos me ses de con ví vio, apren di mu i-
to aqui den tro. A mu lher que en trou pela pri me i ra vez
nes te ple ná rio, de ci di da, mas mu i to in se gu ra, sai for -
ta le ci da e co nhe cen do mu i to o Bra sil, por in ter mé dio
de V. Exªs.

O cri te ri o so e de mo crá ti co sis te ma de co mu ni-
ca ção so ci al des ta Casa, – ob ser vo que o Se na dor
Pre si den te Edu ar do Si que i ra Cam pos, to das as ve-
zes, faz ques tão de sa u dar a Na ção, por que S. Exª
sabe que não fala ape nas para o Ple ná rio; fa la mos
para uma gran de pla téia, que é a co mu ni da de bra si le-
i ra, que acom pa nha os nos sos pas sos, as nos sas pa -
la vras e que es pe ra mu i to de nós – di vul ga tudo o que
aqui se faz. Por isso, quan do fa la mos nes te mi cro fo-
ne, como aca bei de di zer, não são ape nas os nos sos
Pa res que nos ou vem, mas mi lhões de ci da dãos bra -
si le i ros. Sem pre que uso da pa la vra, faço-o com esta
cons ciên cia. Sei do pro je to que pre ten de le var tam-
bém para a tevê aber ta o re gis tro das ações do Se na-
do. Dou o meu apo io a essa idéia, por que ela de mo-
cra ti za o co nhe ci men to. Se já é bom para mu i tos, que
o seja para to dos.

Para to dos os que me ou vem, ao vivo, nes te mo -
men to, pela rá dio ou pela te le vi são, que ro de i xar o
tes te mu nho do quan to aqui se tra ba lha, nes te mo-
men to, para o de sem pe nho da mis são que é a de re -
pre sen tar o in te res se de cada Esta do e o equi lí brio da 
fe de ra ção. Aqui lo que jus ti fi ca a exis tên cia do Se na do
Fe de ral é exa ta men te o nú cleo de toda dis cus são,
hoje, so bre o Bra sil: o com ba te às de si gual da des, que 
ame a ça o equi lí brio des ta Na ção.

Nes ta Casa, Se nho ras e Se nho res que nos as -
sis tem nes te mo men to, o de ba te é sé rio, fun da men ta-
do. Às ve zes se tor na apa i xo na do até a exal ta ção,
mas se man tém sem pre sob a nor ma li da de do Re gi-
men to. Um de ba te que não é fe i to de sub je ti vi da des
ape nas, mas que se fun da men ta em nú me ros, em
idéi as e, prin ci pal men te, em ide a is.

Foi ou vin do esse de ba te que cres ci e ama du re ci
po li ti ca men te. E, ao de i xar, hoje, esta Casa, levo co -

mi go mu i to mais cons ciên cia da ri que za des te mo-
men to his tó ri co e a cer te za de que o Se na do Fe de ral,
tan to como ins ti tu i ção quan to em re la ção às pes so as
que o com põem, está à al tu ra da ri que za e da com ple-
xi da de des te mo men to.

No bres Se na do ras e Se na do res, a par tir de
ama nhã, es ta rei au sen te des te ple ná rio, mas con ti nu-
a rei par ti ci pan te, como sem pre, da vida po lí ti ca; es ta-
rei sem pre aten ta ao que aqui se po le mi za e de ci de,
sa ben do o que o povo quer, e que o Bra sil pode mu -
dar para me lhor.

Nes te mo men to, ao de i xar este ple ná rio e a con -
di ção de Se na do ra, levo co mi go mu i to mais res pon-
sa bi li da de do que eu já ti nha quan do aqui en trei. A
res pon sa bi li da de, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, se nho ras e se nho res que com põem as ga le ri as,
de sa ber que as de ci sões do que pode acon te cer de
bom e de im por tan te para o povo bra si le i ro es ta rão
sen do to ma das aqui, nes te re cin to; de sa ber que um
dia par ti ci pei des sas dis cus sões, que pude lu tar para
de ci dir; que aju dei, com pro je tos, a for ma tar, de ma -
ne i ra me lhor e mais equi li bra da, a vida do ci da dão
bra si le i ro. Tudo isso me en che de hon ra. Assim, hon -
ra da, des pe ço-me, nes te mo men to, des te Ple ná rio.

Que Deus nos aben çoe e nos guar de a to dos
nes ta hora.

Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – No bre Se na do ra Iris de Ara ú jo, os Ana is da
Casa, cer ta men te, re gis tram to dos os dis cur sos pro -
nun ci a dos por V. Exª des ta tri bu na.

Com cer te za, a pre sen ça de V. Exª, nes ta Casa,
con fir ma o quan to é im por tan te sa ber es co lher um
su plen te de qua li da de e quão foi im por tan te a de ci são
do povo de Go iás ao en viá-la a esta Casa.

V. Exª fa lou com ter nu ra, com o co ra ção de mãe
e de ex-Pri me i ra Dama do Esta do de Go iás quan do o
as sun to era a cri an ça, a po bre za, a mi sé ria. E fa lou
com de ter mi na ção e co ra gem quan do a in dig na ção
lhe trou xe à tri bu na para apon tar os pro ble mas gra ves
do seu Esta do e do País.

To dos nós que con vi ve mos com V. Exª, du ran te
es tes seis me ses, guar da mos a im pres são de que
Go iás tem re al men te em V. Exª uma gran de lí der, que
hon ra as tra di ções não ape nas de Iris Re zen de, mas
do PMDB do Esta do de Go iás.

V. Exª está de pa ra béns.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – A Mesa re gis tra, com ale gria, a pre sen ça das
pro fes so ras do Pro je to Ve re das, no que ri do Vale do
Je qui ti nho nha, Esta do de Mi nas Ge ra is.
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Para nós, Se na do res, é uma hon ra tê-las aqui.
Dan do pros se gui men to à lis ta de ora do res, con -

ce do a pa la vra ao Se na dor Mar ce lo Cri vel la, do PL do 
Esta do do Rio de Ja ne i ro.

V. Exª dis põe de até 20 mi nu tos.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Com re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po a
tri bu na do Se na do Fe de ral para me pro nun ci ar so bre
algo que tem afli gi do a mi nha alma de ma ne i ra mu i to
drás ti ca. Re fi ro-me às fre qüen tes no tí ci as na mí dia
so bre cri mes que en vol vem fa mi li a res.

Sr. Pre si den te, se gun do es ta tís ti cas pu bli ca das
nos jor na is, mais de 60% dos as sas si na tos co me ti dos
hoje no Bra sil são en tre pes so as ami gas, e mais da
me ta de de les en tre pes so as da mes ma fa mí lia.

Por isso, aqui es tou exa ta men te para que pos -
sa mos, nes ta Casa Par la men tar, pen sar no des ti no,
nos ca mi nhos da nos sa so ci e da de, nos va lo res que
ago ra es tão sen do aba la dos no seio da fa mí lia, le van-
do fi lhos a ma ta rem bru tal men te seus pais ou mes mo
pra ti car esse cri me con tra ir mãos.

De iní cio, po de mos es ta be le cer uma ní ti da fron -
te i ra en tre os as sas si na tos ocor ri dos no seio fa mi li ar,
de cor ren tes de de se qui lí bri os, da pa to lo gia de seus
au to res, o que in de pen de, em gran de me di da, da von -
ta de dos in te gran tes de qual quer fa mí lia.

Esses ca sos, que du ran te a ma i or par te do sé -
cu lo pas sa do re pre sen ta vam a ca u sa pre do mi nan te
da ocor rên cia de cri mes, es tão ce den do o seu lu gar a
uma ca te go ria com por ta men tal des vin cu la da de
qual quer ano ma lia de fun do pa to ló gi co, pois es tão se
pro li fe ran do, lar ga e cru el men te, os cri mi no sos de
per fil con si de ra do ab so lu ta men te nor mal, em que o
moto cri mi no so está ex clu si va men te vin cu la do a di-
ver gên ci as com por ta men ta is de um mem bro com ou -
tro, den tro da pró pria fa mí lia.

É so bre esse novo gru po de cri mi no sos que
deve pa i rar a nos sa mais pro fun da re fle xão. Pre ci sa-
mos pen sar, fa lar, dis cu tir, en con trar ca mi nhos que
nos mos trem as ca u sas que le vam pes so as que con -
vi vem in ti ma men te, e que nos fa ria su por uma re la ção
afe ti va po si ti va, a re sol ve rem suas di fe ren ças de for -
ma drás ti ca e in fe liz men te de fi ni ti va, re sul tan do na
mor te de pes so as que de ve ri am ser ama das.

O elen co de ca u sas é efe ti va men te am plo e dis -
per so, pois in clu em de sa ven ças con ju ga is, re la ções
pa ter na is, o pa pel da mu lher, as ques tões fi nan ce i ras
e, ul ti ma men te, a in ci dên cia de ses ta bi li za do ra do uso
da dro ga por um ou mais dos fa mi li a res.

To das es sas ca u sas con ver gem, como bem re -
su miu o jor na lis ta Car los Alber to di Fran co, em ar ti go
re cen te men te pu bli ca do no jor nal O Glo bo, no “es-
gar ça men to das re la ções fa mi li a res”, no que ele in ti-
tu lou um “ble ca u te de fa mí lia e au to ri da de”.

Ini cio mi nha re fle xão, pois, no que efe ti va men te
ca u sou e con ti nua ca u san do a de ses tru tu ra ção das
fa mí li as. Ori gens en dó ge nas e exó ge nas com põem
um qua dro de fa to res, que, em bo ra dis tin tos, con ver-
gem.

A re fe rên cia das fun ções pa ter nas e ma ter nas,
his to ri ca men te res pon sá ve is por uma qua li da de in-
trín se ca à mis são de cri ar fi lhos, vem sen do pa u la ti-
na men te per di da des de a se gun da me ta de do Sé cu lo
XX, quan do os mo vi men tos cul tu ra is e com por ta men-
ta is con du zi ram a uma apo lo gia do “não diga não”,
oca si o nan do uma per da de li mi tes para as cri an ças
de en tão, pela ca rên cia de re fe rên ci as mo ra is e ân co-
ras afe ti vas, am bas fir mes e for ma do ras de ca rá ter.

Essa ve ri fi ca da au sên cia de res pon sa bi li da de
por par te de toda uma ge ra ção de pais foi ob je to de
uma ten ta ti va de trans pa rên cia para a es co la, a qual
não es ta va e con ti nua não es tan do pre pa ra da para tal 
mis são.

Em pa ra le lo, no ce ná rio exó ge no, a ge ra ção de
ren da fa mi li ar foi tam bém in ten sa men te al te ra da nos
úl ti mos anos, mo di fi can do-se, para isso, o pa pel da
mu lher na so ci e da de, re ti ran do-a da con tí nua as sis-
tên cia às co i sas do lar, para uma si tu a ção de pro ve-
do ra de re cur sos e mes mo de che fe de fa mí lia.

Da mes ma for ma, o ex pres si vo au men to da
com pe ti ti vi da de in ter pes so al no am bi en te de tra ba lho
con du ziu a uma de tur pa ção de va lo res, em que o “ter” 
pas sou a ser mais con si de ra do do que o “ser”. Para
con vi ver com esse novo pa ra dig ma, ho mens e mu lhe-
res se vi ram for ça dos a um ex pres si vo con su mo de
tem po nas ati vi da des pro fis si o na is, que os afas tou
ain da mais do con ví vio fa mi li ar.

Sr. Pre si den te, uma das ca u sas que se so bre-
põem ao gra ve ce ná rio so bre o qual dis cor ro me re ce
uma re fle xão mais es pe cí fi ca. Re fi ro-me à ques tão
das dro gas. So bre es sas, pre fi ro en qua drá-las num
mis to de ca u sa e con se qüên cia, uma vez que a in ci-
dên cia nes se ter rí vel ví cio é ex tre ma men te ba i xa em
fa mí li as bem ajus ta das. Estu dos so ci o ló gi cos e psi co-
ló gi cos de alta con fi a bi li da de in di cam um de sa jus te
no re la ci o na men to fa mi li ar como uma das prin ci pa is
ca u sas de in gres so no ce ná rio das dro gas. Mes mo as 
atu al men te na tu ra is pres sões do am bi en te so ci al não
têm o po der de con fun dir um jo vem mo ral men te bem
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in for ma do e fir me em seus va lo res de for ma a in ci tá-lo
ao con su mo e à de pen dên cia de dro gas.

Re co nhe ço, fi nal men te, que, sob tal pano de
fun do, o exer cí cio da au to ri da de no am bi en te fa mi li ar
tor nou-se ex tre ma men te di fí cil e mes mo im pos sí vel,
fa zen do com que a pri ma zia do con su mo vi es se a im -
pe rar com sua ine ren te fa lá cia de au sên cia de li mi tes.
Assim é que pas sam a ocor rer re vol ta e de sa jus tes,
quan do da im pos si bi li da de de re a li za ção de qual quer
de se jo por par te de um in te gran te da fa mí lia ain da fi -
nan ce i ra men te de pen den te.

O qua dro que des cre vo é su ma men te gra ve e
não me sen ti ria cum pri dor de meus de ve res, se não
en ve re das se tam bém por al gu mas re fle xões so bre al -
ter na ti vas para mi no ra ção dos pro ble mas que até
ago ra abor dei.

Di ver sas são as fren tes em que de ve mos atu ar,
tan to na con so li da ção das cé lu las fa mi li a res, como na 
ofer ta de no vas pers pec ti vas so ci a is que pro pi ci em
opor tu ni da de de vida dig na e res pon sá vel para to dos.

Te nho cons ciên cia que o novo mo de lo de ge ra-
ção de ren da fa mi li ar não pa re ce pas sí vel de mu dan-
ça no que tan ge à par ti ci pa ção de am bos, pai e mãe,
na vida pro fis si o nal, o que sig ni fi ca ser im pres cin dí vel
que a so ci e da de con si ga pro ver uma al ter na ti va de
cons tru ção e ma nu ten ção de va lo res para os jo vens.

Isso de man da rá uma re for mu la ção con ce i tu al da
fi lo so fia da edu ca ção, agre gan do, aos atu a is ob je ti vos
de trans mis são de co nhe ci men to, ou tros ain da mais re -
le van tes de for ma ção de pa drões mo ra is e com por ta-
men ta is. Para tan to é fun da men tal uma re vi são no que
se vai en si nar, como se vai en si nar, quan do se vai en si-
nar. Ou seja, no vas dis ci pli nas, no vos mé to dos e, cer ta-
men te, ma i or in ten si da de de car ga ho rá ria para que os
jo vens es te jam su je i tos a no vos con ce i tos de re la ci o na-
men to du ran te todo o tem po em que es ti ve rem pri va dos
da com pa nhia de seus pais. 

Para a im ple men ta ção de tal mo de lo, em que a
do cên cia irá pres su por não so men te o co nhe ci men to
do con te ú do, mas a ex pe riên cia e o re gra men to da sua
trans mis são, pode-se pen sar se ri a men te na uti li za ção
de mão-de-obra de ter ce i ra ida de para su prir, em quan -
ti da de e qua li da de, um novo ce ná rio de edu ca ção. Tal
in clu são so ci al te ria efe i tos al ta men te be né fi cos para to -
dos, pois, além do apro ve i ta men to da ma tu ri da de dos
mais ido sos, te ría mos um re le van te com po nen te de res -
pe i to en tre ge ra ções no sen ti do de res ga tar uma au to ri-
da de ine ren te à di fe ren ça de ida des.

Um novo pa ra dig ma de com ple tu de do en si no,
em que o exer cí cio da so li da ri e da de ve nha a ser um
ve tor po si ti vo e a cer te za da pu ni bi li da de seja um ve -

tor res tri ti vo, terá, sem dú vi da, o po der de for mar um
novo pa ta mar de com por ta men to, que se ria trans fe ri-
do de vol ta ao am bi en te fa mi li ar.

Nes se am bi en te, tor na-se fun da men tal res ga tar
a qua li da de das re la ções in ter pes so a is, em que con -
ví vio e diá lo go, numa pre mis sa de apo io e res pe i to
mú tu os, de vem ser os pi la res do re la ci o na men to en -
tre seus in te gran tes. No en tan to, de ve rá es tar in se ri da
nes se re la ci o na men to a no ção de au to ri da de, fir me e
in de cli ná vel, por par te da que les a quem cabe o pa pel
de exer cê-la.

Sr. Pre si den te, a mis são de pen sar, mo de lar e
es tru tu rar um novo ca mi nho para a fa mí lia bra si le i ra é
ex tre ma men te di fí cil, mas nela re pou sa a ma i or es pe-
ran ça de que po de mos es tan car essa gra ve ten dên-
cia de sua de te ri o ra ção e res ta u rar essa cé lu la fun da-
men tal, que é o ba lu ar te da cons ti tu i ção da nos sa so -
ci e da de.

Sr. Pre si den te, ao fa lar aqui so bre fa mí lia, falo
so bre Deus. Há mu i tas de fi ni ções para Deus. Mas,
sem dú vi da, a mais bo ni ta é a de que Deus é fa mí lia.
Deus é Pai; Deus é Fi lho; Deus é Espí ri to San to. Deus
é fa mí lia. E não exis te co i sa mais im por tan te em nos -
sa Na ção, para cada um de nós, Se na do res, no pla no
pes so al, do que a nos sa pró pria fa mí lia. A fa mí lia bra -
si le i ra tem sido ví ti ma de con tí nu as cri ses eco nô mi-
cas, so man do-se a isso cri ses mo ra is. Há uma de ca-
dên cia nos me i os de co mu ni ca ção. A te le vi são, hoje,
cum pre, mu i tas ve zes, prin ci pal men te no pe río do da
tar de, o pa pel de mãe, de pai, de en tre ter, de edu car,
e aca ba trans mi tin do con ce i tos tão er rô ne os, tão des -
fo ca dos para nos sos jo vens.

Qu an do ve mos, nas fa ve las, nos ba ir ros po bres,
um fi lho ma tar o pai, cos tu ma mos di zer que isso
acon te ce em de cor rên cia de pro ble mas eco nô mi cos,
de fome, de fal ta de pers pec ti va, de in ve ja, seja lá do
que for. Mas, e quan do isso ocor re em uma fa mí lia de
alta ren da, em que a as sas si na já vi a jou para Eu ro pa,
para os Esta dos Uni dos, tem car ro pró prio, es tu da
numa boa fa cul da de, e não lhe fal ta nada? Por que
uma moça, um ra paz, numa si tu a ção des sa, mata
seus pró pri os pais?

É por isso que es tou hoje, aqui, nes ta tri bu na.
Te nho cer te za de que pre ci sa mos to dos, do Exe cu ti-
vo, do Le gis la ti vo, do Ju di ciá rio e mem bros da nos sa
so ci e da de, de uma for ma ge ral, pen sar na fa mí lia que 
está sen do ge ra da nes te País, fru to do exem plo de
cada um de nós, das nos sas ações, que re per cu tem
como uma pe dri nha ir res pon sa vel men te lan ça da em
uma la goa, que pro vo ca, num es for ço cen trí pe to, on -
das que vão ba ter em to das as di re ções.
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Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro
crer que este País não muda sem que nós to dos te-
nha mos como pri o ri da de a fa mí lia bra si le i ra. Por isso,
te nho ela bo ra do um pro je to de lei que dis põe que to -
das as em pre sas que de rem opor tu ni da de ao fi lho do
ope rá rio, de ser con tra ta do e tra ba lhar jun to com o
pai, na mes ma fá bri ca, no mes mo am bi en te, no mes -
mo co mér cio, na mes ma in dús tria, pos sa se be ne fi ci-
ar de in cen ti vos fis ca is. Cre io que man ter fi lho e pai,
ou fi lha e mãe, no mes mo am bi en te, po de rá dar uma
nova di re ção, um novo ca mi nho, uma nova opor tu ni-
da de para tan tas fa mí li as que hoje es tão cada vez
mais dis tan tes e, por isso mes mo, tris tes, so li tá ri as e
ví ti mas de si pró pri as.

Sr. Pre si den te, era o que eu ti nha a anun ci ar em
meu dis cur so.

Que Deus aben çoe o Bra sil!
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 Sibá Ma -
cha do.

V. Exª dis põe, Se na dor Sibá Ma cha do, de até 20
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.) –
Sr. Pre si den te, boa tar de. Apro ve i to o fi nal des te pe -
río do para tra zer uma re fle xão na li nha do meu úl ti mo
pro nun ci a men to,  que ini ci ei fa lan do so bre o com por-
ta men to dos blo cos eco nô mi cos. Pas sa rei à le i tu ra de 
um do cu men to que es cre vi em 2001, in ti tu la do “Glo -
ba li za ção e Orga ni za ção Eco nô mi ca do Ter ri tó rio”. É
um tra ba lho apre sen ta do ao cur so de Ge o gra fia da
Uni ver si da de Fe de ral do Acre, quan do tive a hon ra e
o pra zer de par ti ci par da que la ins ti tu i ção como aca -
dê mi co.

Po rém, an tes de tudo, que ro di zer que, para nós, 
é mo ti vo de um sen ti men to mu i to for te a des pe di da da 
Se na do ra Iris de Ara ú jo. Acom pa nhei de per to a atu a-
ção de S. Exª, sem pre as sí dua nes ta Casa, e a se ri e-
da de com que tra tou o seu man da to. S. Exª deve es tar
cer ta do cum pri men to de seu de ver de Se na do ra, mo -
ti vo de or gu lho para sua fa mí lia, para to dos os go i a-
nos e, com cer te za, tam bém para o Bra sil. Pa ra be ni zo
a Se na do ra pela bri lhan te atu a ção e pela con tri bu i ção
dada aos de ba tes nes ta Casa.

Sr. Pre si den te, pas so à le i tu ra do do cu men to a
que me re fe ri an te ri or men te, “Glo ba li za ção e Orga ni-
za ção Eco nô mi ca do Ter ri tó rio”:

A ex pan são do ter ri tó rio é algo in dis so-
ciá vel da luta pela so bre vi vên cia de qual-
quer es pé cie ani mal e ve ge tal do pla ne ta. O
ci clo da vida é um per fe i to equi lí brio de for -

ças tan to en dó ge nas quan to exó ge nas em
re la ção com o es pa ço si de ral, num mo vi-
men to cons tan te. A ori gem da vida e o seu
fu tu ro con ti nu am sen do in cer te za e um dos
prin ci pa is fa to res da cu ri o si da de do ser hu -
ma no, que sem pre pes qui sou a na tu re za e
sua com ple xi da de na ten ta ti va de des ven dar
tais mis té ri os.

O cres ci men to de mo grá fi co for çou a
ex pan são dos ter ri tó ri os, a des co ber ta de
me ca nis mos de pro du ção, o aper fe i ço a men-
to de ar mas de guer ra, o aper fe i ço a men to
das téc ni cas de com ba te para ocu par no vos
ter ri tó ri os, o aper fe i ço a men to de téc ni cas de 
co mu ni ca ção, a do mes ti ca ção de ani ma is e, 
por fim, a re es tru tu ra ção da or ga ni za ção fa -
mi li ar, do Esta do e do ter ri tó rio.

O ser hu ma no é por na tu re za fi si ca-
men te in fe ri or aos de ma is ani ma is e, por
isso, teve que su pri mir suas di fi cul da des
para po der so bre vi ver. Con for me o es cri tor
Do me ni co De Masi, “o ser hu ma no, ao con -
trá rio, e eis aqui no va men te o elo gio à im-
per fe i ção, nas ce in de fe so. Se não fos se so -
cor ri do, mor re ria em pou cas ho ras”. (De
Masi, 2000: 23) 

E ain da:
“(...) Con tu do, sua fra que za se trans-

for ma na sua for ça, pois a as sis tên cia bi o ló-
gi ca que se dá ao seu de sen vol vi men to du -
ran te tan to tem po im pli ca tam bém a acul tu-
ra ção do in di ví duo. Nós so mos os úni cos
ani ma is que pre ci sam de ao me nos dez
anos de as sis tên cia para que nos tor ne mos
in di ví du os em con di ções de so bre vi ver. E
so mos os úni cos ani ma is que não re co me-
çam sem pre do iní cio, mas que, além das
ca rac te rís ti cas he re di tá ri as e do sa ber ins-
tin ti vo, re ce bem dos adul tos o sa ber na tu ral.”
(Idem.)

Assim, as di fi cul da des na tu ra is da es-
pé cie hu ma na ser vi ram mu i to para o seu
de sen vol vi men to in te lec tu al e, com isso, ela
pôde su pe rar e do mi nar as de ma is es pé ci es
e, em se gui da, pas sar a do mi nar a si pró-
pria. A cu ri o si da de para des ven dar os mis té-
ri os e ex pan dir seus ter ri tó ri os im pôs o de-
se jo de do mi nar o mun do e tudo o que nele
exis tir. Era a lar ga da para a glo ba li za ção.

A ve lo ci da de do pen sa men to de um
povo tem exa ta men te a ve lo ci da de de seus
me i os de trans por tes e de seus me i os de
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co mu ni ca ção. Se isso for uma ver da de, po-
de mos com pre en der me lhor o de sen vol vi-
men to téc ni co de cada povo, sua cul tu ra e
sua eco no mia. Tais fa to res in flu en ci am ou
de ter mi nam as for mas de so ci e da de, os sis -
te mas eco nô mi cos e os re gi mes de go ver no
em cada mo men to da his tó ria. Ima gi ne mos
uma tri bo que ocu pa va de ter mi na da área,
na qual exis tia far tu ra e boa co mo di da de.
Num de ter mi na do mo men to, essa tri bo cres -
ceu sua po pu la ção, a pon to de ter que bus -
car ali men to cada vez mais lon ge. De po is,
no vas fa mí li as que sur gi ram no an ti go clã
mu da ram-se para ou tras ter ras tam bém mu -
i to dis tan tes. O re sul ta do será cer ta men te
um con fli to pela pos se da nova ter ra.

Cada re gião é fru to das re a ções da
na tu re za lo cal e glo bal, o que re sul ta na sua 
bi os fe ra (cli ma, re le vo, solo, ve ge ta ção,
etc.). É de se ima gi nar que as fa mí li as er-
ran tes pu des sem “adap tar-se” ao novo lo cal
ou tor nar-se nô ma des. O pro ces so mi gra tó-
rio é, en tão, tão an ti go quan to a exis tên cia
hu ma na.

O de sen vol vi men to das téc ni cas de pro-
du ção não foi e ja ma is será su fi ci en te para
su prir to das as ne ces si da des ime di a tas e de
lon go pra zo da hu ma ni da de, obri gan do, as-
sim, uma re la ção de tro cas en tre os po vos.
Ora, se há ne ces si da de de se re a li za rem as
tro cas, será ób vio que o ho mem ne ces si ta ria
vi a jar e trans por tar per ten ces de um lado para 
ou tro. Com isso, es ta va dada a par ti da para
as re la ções co mer ci a is e a in ven ção dos me i-
os de trans por te, e, com eles, a glo ba li za ção
dava mais um pas so.

Ve ja mos Do me ni co de Masi:
“Nós atra ves sa mos mu i tas eras gla ci a-

is. E numa épo ca de gelo se ne ces si ta va de
al gu ma co i sa que pu xas se os tre nós: o ca-
chor ro foi o pri me i ro mo tor a ser vi ço do ho -
mem.” (DE MASI, 2000: 24).

E ain da:
“(...) Qu an do nos per gun ta mos por que 

a roda foi in ven ta da tão tar di a men te, a res-
pos ta é: por que a roda so bre o gelo não ser -
via para nada. Foi in ven ta da quan do, uma
vez der re ti das as ge le i ras em al gu mas zo-
nas, como as da Me so po tâ mia, tor nou-se
ne ces sá ria al gu ma co i sa que, em vez de
des li zar, ro das se” (Idem).

Con for me as leis da Fí si ca, “tudo que
exis te está em mo vi men to cons tan te” (gri fo
nos so). Nes te caso, os sis te mas eco nô mi-
cos exis tem e, por con se guin te, es tão em
mo vi men to cons tan te e, em cada lu gar, com 
sua di nâ mi ca e ve lo ci da de pró pria. A Fí si ca
afir ma tam bém que ne nhum es pa ço será
ocu pa do ao mes mo tem po por dois cor pos
dis tin tos. Assim sen do, po de mos tam bém
afir mar que os sis te mas eco nô mi cos dis tin-
tos não po de rão exis tir ao mes mo tem po
com as mes mas ca rac te rís ti cas e com a
mes ma di nâ mi ca. Essas con tra di ções nos
de i xam cla ro quan to às for mas de apro pri a-
ção do es pa ço na tu ral e sua trans for ma ção
em es pa ço ge o grá fi co, o que Leon Trotsky
cha mou de “de sen vol vi men to de si gual e
com bi na do”.

Para Trotsky, “as leis da his tó ria nada
têm em co mum com os sis te mas pe dan tes-
cos. A de si gual da de do rit mo, que é a lei
mais ge ral do pro ces sus his tó ri co, evi den-
cia-se com ma i or vi gor e com ple xi da de nos
des ti nos de pa í ses atra sa dos. Sob o chi co te
das ne ces si da des ex ter nas, a vida re tar da-
tá ria vê-se na con tin gên cia de avan çar aos
sal tos. Des ta lei uni ver sal da de si gual da de
dos rit mos de cor re ou tra lei que, por fal ta de 
de no mi na ção apro pri a da, cha ma re mos de
lei do de sen vol vi men to com bi na do”.
(TROTSKY, 1980: 25)

Mais adi an te, no Item VI, está pos to:

VI – A ECONOMIA E A ORGANIZAÇÃO
DO TERRITÓRIO

Os teó ri cos do pen sa men to fun ci o na-
lis ta di ri am que as so ci e da des são ór gãos
vi vos e fun ci o na is e, como tal, não po dem
pa rar. Se lhes der mos um pou co de aten-
ção, cer ta men te ve re mos as so ci e da des em 
mo vi men to cons tan te, al gu mas mais ace le-
ra das e ou tras me nos. Con for me o grau de
co nhe ci men to téc ni co, as so ci e da des po-
dem es tar em ma i or ou me nor con ví vio com
a na tu re za e em ma i or ou me nor trans for-
ma ção des ta, em bo ra am bas se apro pri em
dela para su prir suas ne ces si da des e, as-
sim, al can çar seu óti mo de con for to.

Do pon to de vis ta ca pi ta lis ta, toda ati vi-
da de deve ser pen sa da a par tir da sua vi a bi-
li da de eco nô mi ca, da ges tão em pre sa ri al,
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da com pe ti ção, da eter na mo der ni za ção e
da lu cra ti vi da de. Assim, o ho mem tor nou-se
um ser cos mo po li ta, tan to que as con di ções
fito e zo o ge o grá fi cas já não im por tam mu i to.
A úl ti ma re gião do mun do ain da por ser ha -
bi ta da é a Antár ti da, com seu ri go ro sís si mo
in ver no. Mes mo as sim, jus ta men te so bre
essa re gião está es ta ci o na do o bu ra co de
ozô nio, fru to da ação hu ma na.

A dis tri bu i ção da po pu la ção no mun do
é uma dis pa ri da de, como tam bém é uma
dis pa ri da de a pro du ção pri má ria, se cun dá-
ria, ter ciá ria e o con su mo dos bens pro du zi-
dos.

Con for me lem bra Pi er re, “en tre 3,4 bi-
lhões de ho mens, cer ca de 2 bi lhões ocu-
pam apro xi ma da men te 5 mi lhões de qui lô-
me tros qua dra dos da Ásia me ri di o nal e ori-
en tal”. (PIERRE,1991:19)

E ain da:
“A ca rac te rís ti ca do mi nan te da dis tri bu-

i ção ge o grá fi ca da po pu la ção do glo bo é,
por tan to, a con cen tra ção de três quar tos
dos ho mens so bre me nos de um dé ci mo da
su per fí cie dos con ti nen tes”. (Idem).

Essa si tu a ção se agra va ain da mais,
quan do se ana li sa a uti li za ção dos bens pro -
du zi dos. A glo ba li za ção ca pi ta lis ta trans for-
ma as na ções me nos de sen vol vi das tec no-
lo gi ca men te em sim ples pro du to ras de ma-
té ria-pri ma para suas in dús tri as e, ao mes-
mo tem po, em con su mi do ras de seus pro du-
tos. Des de o pe río do mer can ti lis ta, a Ingla-
ter ra já des co bri ra que a ri que za co mer ci al
de uma na ção de pen dia mu i to de uma ba-
lan ça co mer ci al fa vo rá vel. Ou seja, com prar
ma té ria-pri ma in na tu ra e ba ra ta e trans for-
má-la em mer ca do ria in dus tri a li za da.

Ve ja mos o que diz Leo Hu berm man:

“A úni ca ma ne i ra de fa zer com que
mu i to ouro seja tra zi do de ou tros re i nos
para o te sou ro real é con se guir que gran de
quan ti da de de nos sos pro du tos seja le va da,
anu al men te, além dos ma res, e me nor
quan ti da de de seus pro du tos seja para cá
trans por ta da (...)”. (HUBERMMAN,
1959:120)

Para Pi er re, “o de se qui lí brio en tre os
re cur sos exis ten tes e as ne ces si da des da
po pu la ção não é re sul tan te de uma au sên-
cia ou de uma in su fi ciên cia de re cur sos,

mas de uma fra ca uti li za ção dos re cur sos
ma te ri a is e da for ça de tra ba lho re pre sen ta-
da pela po pu la ção”. (PIERRE, 1991:24)

E ain da:
“(...) A pros pec ção nos pa í ses sub de-

sen vol vi dos é fe i ta sob o im pul so de in te res-
ses es tran ge i ros, ten do como ob je ti vo não o 
es ta be le ci men to de um ba lan ço do pa tri mô-
nio re gi o nal ou na ci o nal, mas o in ven tá rio
dos re cur sos ne ces sá ri os às eco no mi as ex -
ter nas, cuja ex plo ta ção pode ser con si de ra-
da ren do sa”. (Idem)

Tra du zin do esta com pre en são para a
re a li da de ama zô ni ca, vi mos como se deu o
pro ces so de ocu pa ção e ex plo ra ção das ri -
que zas lo ca is em to das as fa ses da his tó ria.
No iní cio, a eco no mia prin ci pal eram as
“dro gas do ser tão”, de po is a bor ra cha, a
ma de i ra de lei, os mi né ri os, a pe cuá ria e,
por úl ti mo, a agri cul tu ra. Des tes pro du tos,
ape nas a bor ra cha man ti nha uma re la ção
de res pe i to com a ve ge ta ção e a rede hi dro-
grá fi ca. Do pon to de vis ta do apro ve i ta men to
lo cal, ape nas a agri cul tu ra e um pou co da
pe cuá ria des ti na vam-se a um cer to for ta le ci-
men to da eco no mia e da qua li da de de vida,
com dis tri bu i ção de ren da e ge ra ção de
opor tu ni da de de tra ba lho; as de ma is eram
ex clu si va men te para ex por ta ção. A pro pri e-
da de da ter ra foi qua se com ple ta men te as-
su mi da por fo ras te i ros que não ti ve ram ne-
nhum pre con ce i to em trans for mar bru tal-
men te a pa i sa gem da re gião.

Foi por for ça do in te res se ca pi ta lis ta na 
aqui si ção da pro du ção de bor ra cha que o
Esta do do Acre foi ane xa do ao Bra sil, por in -
ter mé dio do mo vi men to re vo lu ci o ná rio de
1902. É im por tan te lem brar a con tro vér sia
vi vi da atu al men te pela glo ba li za ção ca pi ta-
lis ta: de um lado, o sis te ma ten ta uni fi car o
mun do num úni co povo (con su mi dor) e
numa só cul tu ra e, de ou tro, mu i tas et ni as
lu tam para des mem bra rem-se dos atu a is
es ta dos-na ção aos qua is es tão li ga dos. A
prin ci pal arma uti li za da pelo ca pi ta lis mo é a
sub mis são eco nô mi ca e tec no ló gi ca dos pa -
í ses “co lo ni za dos” por meio das “aju das” fi-
nan ce i ras e das re for mas pro pos tas pelo ca -
pi tal e seus or ga nis mos so ci a is. “O es to que
da dí vi da to tal de to dos os pa í ses em de-
sen vol vi men to é da or dem de US$1,9 bi lhão
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(1994)”. (World Bank, in: CHOSSUDOVSKY
(1999: 23).

O mes mo au tor ain da diz:
“(...) As ins ti tu i ções de sem pe nham um

pa pel im por tan te no pro ces so de re es tru tu-
ra ção das eco no mi as na ci o na is. A ra ti fi ca-
ção do GATT (Acor do Ge ral de Ta ri fas e Co -
mér cio) e a for ma ção da Orga ni za ção Mun -
di al do Co mér cio (OMC), em 1995, cons ti tu-
em um mar co no de sen vol vi men to do sis te-
ma eco nô mi co glo bal. A mis são da OMC
con sis te em re gu la men tar o co mér cio mun -
di al em be ne fí cio dos ban cos in ter na ci o na is,
bem como “su per vi si o nar” a vi gên cia das
po lí ti cas de co mér cio na ci o nal. O GATT vi o-
la os di re i tos fun da men ta is dos po vos, par ti-
cu lar men te nas áre as de in ves ti men to es-
tran ge i ro, bi o di ver si da de e di re i tos de pro pri-
e da de in te lec tu al.(Idem)

A con cep ção de de sen vol vi men to é
de ter mi nan te para se de fi nir a for ma de
apro pri a ção e uti li za ção da na tu re za e a for -
ma ção ter ri to ri al. Atu al men te, o mo de lo de
de sen vol vi men to sus ten ta do tem to ma do
mu i ta im por tân cia no pla ne ja men to ca pi ta-
lis ta não por in te res se em pre ser var a na tu-
re za e sim por que o con su mi dor é hoje mu i-
to exi gen te em re la ção a isso. Por tan to, o
de sen vol vi men to sus ten ta do tor na-se ago ra
eco no mi ca men te viá vel, alta ren ta bi li da de,
lu cro cer to e o me lhor: a ma té ria-pri ma ago -
ra é por mu i to tem po.

A GLOBALIZAÇÃO DE
NOVAS ALTERNATIVAS

No va men te re cor re mos à fí si ca para
ilus trar o as sun to quan do ela afir ma que
“toda ação pro vo ca uma re a ção de igual in -
ten si da de e con trá ria”. Nes te sen ti do po de-
mos ad mi tir que Marx ti nha ra zão: O ca pi ta-
lis mo cava a sua pró pria se pul tu ra. As cri ses
no sis te ma são de su per pro du ção e não de
es cas sez de pro du tos e bens de con su mo.
De es cas sez mes mo é so men te de com bus-
tí ve is e de ener gia para mo ver suas má qui-
nas. Qu an to à po pu la ção, a cada dia a tec -
no lo gia afas ta mais pes so as do pro ces so
pro du ti vo co lo can do-as na mi sé ria ab so lu ta.
A re a ção se faz pre sen te tan to na na tu re za

quan to na so ci e da de e tam bém em ní vel
mun di al. Ve ja mos Yu nus:

A po bre za não per ten ce à so ci e da de
hu ma na ci vi li za da. Seu lu gar é mes mo no
mu seu. É lá que ela deve fi car. Qu an do os
co le gi a is fo rem vi si tar os mu se us da po bre-
za, fi ca rão hor ro ri za dos ao ver a mi sé ria e a
in dig ni da de dos se res hu ma nos e cul pa rão
seus an ces tra is por to le ra rem essa con di-
ção de su ma na e por te rem per mi ti do que
ela per du ras se em es ca la tão ma ci ça até o
iní cio do sé cu lo XXI. YUNUS, (2000: 281).

A po bre za é fru to não ape nas da apro -
pri a ção in dé bi ta de ri que zas ma te ri a is, mas
tam bém quan do se ti ram das so ci e da des as 
suas pró pri as con di ções de en con trar so lu-
ções para os seus pro ble mas. “Qu an do que -
re mos aju dar os po bres, nor mal men te lhes
ofe re ce mos ca ri da de”. YUNUS (2000:282).

O se nhor Mu ham mad Yu nus é um
ideó lo go de um pro je to re a lis ta e prá ti co,
pos to em fun ci o na men to des de 1976, cha-
ma do de The Gra me en Bank, que tra ta de
uma ex pe riên cia de mi cro cré di to para pes-
so as em es ta do de ab so lu ta mi sé ria, im-
plan ta do em Ban gla desh. Tal ex pe riên cia
co lo cou em xe que toda a con cep ção de fun -
ci o na men to de uma ins ti tu i ção ban cá ria e
dos mé to dos de pla ne ja men to pú bli co e pri -
va do a res pe i to de como ga ran tir es pa ço e
opor tu ni da des para to das as pes so as, in de-
pen den te men te de qua is quer con di ções. O
The Gra me en Bank ini ci ou em 1976 com
um ca pi tal de ape nas US$27, em pres ta dos
para 42 pes so as em Ban gla desh. Atu al men-
te ope ra em 30 pa í ses (in clu si ve da Eu ro pa
e Amé ri ca do Nor te), pos sui um ca pi tal de
US$2,5 bi lhões [na que la épo ca], tra ba lhan-
do com um pú bli co de 2,3 mi lhões de ex-mi -
se rá ve is (98% mu lhe res) e uma ina dim plên-
cia aba i xo de 2%.

(...) Em de zem bro de 1997, o Gra me-
en ul tra pas sou a mar ca dos 2,4 bi lhões de
dó la res em em prés ti mos re a li za dos. Ultra-
pas sa mos o pri me i ro bi lhão de dó la res em
mar ço de 1995, cer ca de de zo i to anos de-
po is do iní cio da nos sa jor na da, em 1976,
com 27 dó la res con ce di dos a 42 pes so as.
Le va mos ape nas 27 me ses para che gar ao
se gun do bi lhão de dó la res. YUNUS,
(2000:334).
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A ex pe riên cia do Gra me en deu cer to
por que tra ta a so lu ção dos pro ble mas a par -
tir das pes so as, co lo can do-as elas mes mas
para re sol vê-los, além de tra ba lhar mu i to
com a mo ral, o ca rá ter e a co le ti vi da de. Nin -
guém terá aces so ao ban co iso la da men te,
tem que en con trar ami gos, so li da ri zar-se
com eles, bus car sem pre me lho rar de vida
jun ta men te com a sua co mu ni da de.

A glo ba li za ção apre sen ta-se como
algo ir re ver sí vel para a hu ma ni da de. A cada
dia a tec no lo gia nos co lo ca cada vez mais
pró xi mos dos ou tros. A ba na li za ção das in-
ven ções, o con su mis mo, a mun di a li za ção
do idi o ma e da re li gião são de sa fi os pos tos
para as so ci e da des hu ma nas des de que os
eu ro pe us con se gui ram cru zar os oce a nos e
os céus com suas má qui nas cada vez mais
so fis ti ca das e ve lo zes. O sis te ma co lo ca a
ace le ra ção em tudo, in clu si ve no cres ci men-
to de mo grá fi co, o que acar re ta o in cha ço
das áre as ur ba nas e um ver da de i ro caos
quan to à ocu pa ção e for ma ção do ter ri tó rio.

O ter ri tó rio é um es pa ço sen ti do, apro -
pri a do e trans for ma do con for me a cul tu ra de 
seus ocu pan tes. Com a glo ba li za ção, o ter ri-
tó rio é vi o la do, a cul tu ra é mo di fi ca da e a
eco no mia é al te ra da. A cada novo con ta to o
ter ri tó rio é re a pro pri a do pela for ça do es-
tran ge i ro que o mo di fi ca de al gu ma for ma,
con for me o seu in te res se. Se a te o ria da
ocu pa ção do con ti nen te ame ri ca no pe los
po vos asiá ti cos for uma ver da de, eles fo ram
os pri me i ros a se apro pri a rem des te ter ri tó-
rio e trans for má-lo con for me seus in te res ses
e suas ne ces si da des. Com a che ga da dos
eu ro pe us, o ter ri tó rio foi re a pro pri a do e no-
va men te mo di fi ca do a par tir de suas von ta-
des. De po is, a re gião re ce beu mu i tas fa ses
mi gra tó ri as in ter nas e ex ter nas e, em cada
uma de las, o ter ri tó rio mo di fi ca va-se, até
che gar às con di ções que co nhe ce mos atu-
al men te. A pa i sa gem tor na-se, as sim, a ima -
gem dos pro ces sos de apro pri a ção e mo di fi-
ca ção do ter ri tó rio, e toda a mo bi li da de so ci-
al pode ser tam bém in ter pre ta da como pas -
sos da ex pan são do es pa ço vi tal e con se-
qüen te men te da glo ba li za ção.

As re la ções hu ma nas são re la ções de
tro ca, mu i to em bo ra se as sis ta ao de ba te
en tre os pen sa do res das ciên ci as ge o grá fi-
cas, no qual as crí ti cas ao de ter mi nis mo se -

jam a tô ni ca; na ver da de, o ca pi ta lis mo im-
pe ri a lis ta se uti li za mu i to bem des te con ce i-
to para atu ar no mun do. A eco no mia de
mer ca do tem como prin ci pal ob je ti vo a ex-
pan são do ter ri tó rio, sua apro pri a ção e
adap ta ção aos in te res ses dos ne gó ci os em
es ca la mun di al. O pos si bi lis mo pode ser in -
ter pre ta do en tão como uma te o ria a ser vi ço
do ca pi ta lis mo na ci o nal, que ten ta se for ta-
le cer e pre ser var uma bur gue sia lo cal, for-
man do uma opi nião e uma cul tu ra na ci o na-
lis ta. Por tan to, ter ri tó rio li vre é ape nas o ter -
ri tó rio não apro pri a do, e isto não exis te mais 
no pla ne ta. Até mes mo o con ti nen te an tár ti-
co já está de vi da men te di vi di do pe los pa í-
ses do pri me i ro mun do como la bo ra tó rio de
pros pec ção ci en tí fi ca e cer ta men te mais tar -
de trans for ma da em re gião pro du to ra de
ma té ria-pri ma.

Sr. Pre si den te, essa é uma pe que na con tri bu i-
ção dos co nhe ci men tos da área de Ge o gra fia para o 
de ba te do pla ne ja men to na ci o nal, o com por ta men to
do Bra sil fren te ao mun do hoje, em con for mi da de
com os blo cos eco nô mi cos.

Pre ten do tra zer, em se gui da, ou tros te mas se -
qüen tes a este, como o de ba te so bre fron te i ras, res -
ga tan do um pou co do his tó ri co da for ma ção do
Esta do do Acre e, prin ci pal men te, a ne ces si da de de
uma re de fi ni ção do ter ri tó rio dos Esta dos ama zô ni-
cos.

Lem bro a V. Exª que o Acre está lo ca li za do
pra ti ca men te nas nas cen tes dos prin ci pa is rios que
vão ali men tar a mar gem di re i ta do rio Ama zo nas. Há 
um de ba te mu i to for te e his tó ri co so bre a pre ser va-
ção des sa área, tan to que o Acre ain da man tém cer -
ca de 90% de sua área com flo res tas em pé. E ima -
gi na mos que toda essa re gião não pode re ce ber
uma co lo ni za ção bru tal, sen do jus to e ne ces sá rio
que se faça, ime di a ta men te, um apro ve i ta men to da
flo res ta em pé.

Por tan to, Sr. Pre si den te, peço a pu bli ca ção
des se tex to, pois gos ta ria de man dar vá ri as có pi as a 
to dos os ges to res, as sem bléi as le gis la ti vas e câ ma-
ras mu ni ci pa is da Ama zô nia.

Obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR SENADOR SIBÁ MACHADO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Por ces são da Se na do ra Ide li Sal vat ti, con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor João Ba tis ta Mot ta, do
PPS do Esta do do Espí ri to San to.

V. Exª dis põe de até vin te mi nu tos.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, s e 
Srs. Se na do res, é com imen sa sa tis fa ção que as so-
mo a esta tri bu na para re gis trar o meu apo io in con-
di ci o nal à re cri a ção da Su pe rin ten dên cia de De sen-
vol vi men to do Nor des te, a Su de ne, por meio de pro -
je to de lei com ple men tar, apre sen ta do pelo Exe cu ti-
vo, que re gu la men ta o art. 43 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral.

A Su de ne, Srs. Se na do res, re mon ta a pró pria
His tó ria do Bra sil, no ta da men te por ter in te gra do o co -
los sal Pla no Na ci o nal de De sen vol vi men to apre sen-
ta do pelo en tão Pre si den te Jus ce li no Ku bits chek de
Oli ve i ra, que cul mi nou com uma ex plo são de cres ci-
men to eco nô mi co em to das as di re ções do ter ri tó rio
na ci o nal. O Con gres so apro vou a pro pos ta do Po der
Exe cu ti vo de cri ar a Su de ne em 15 de de zem bro de
1959, pro pos ta que foi san ci o na da no mes mo dia pelo 
Pre si den te Jus ce li no.

Nos idos da dé ca da de 1950, aque le es ta dis ta já 
per ce bia a gra vi da de dos fa tos e das in tem pé ri es que
se aba ti am so bre o povo nor des ti no, e o peso das
con se qüên ci as que ad vi ri am com a fal ta de um ins tru-
men to go ver na men tal que lhes ga ran tis se, além de
con di ções mí ni mas de so bre vi vên cia, me i os para um
cres ci men to so ci o e co nô mi co con di zen te com a gran -
de za e po ten ci a li da de do Bra sil e em sin to nia com o
pro gres so do País como um todo.

Na que la épo ca, mais do que hoje, os in ves ti-
men tos em in fra-es tru tu ra e a in dus tri a li za ção con-
cen tra vam-se, ba si ca men te, no Sul e no Su des te, o
que con cor ria para o ma i or dis tan ci a men to da in te-
gra ção en tre as re giões do País. Com isso, sur ge um
mer ca do in ter no res tri to ge o gra fi ca men te e al ta men te
con cen tra dor de ren da e de po pu la ção, em de tri men-
to das de ma is re giões bra si le i ras.

Ape sar das ad ver si da des, o Nor des te se guiu,
len ta men te, sua mar cha em di re ção ao pro gres so.
Com a ina u gu ra ção da Usi na de Pa u lo Afon so, em
1955, pri me i ro pas so na im plan ta ção do pro je to da
Com pa nhia Hi dro e lé tri ca do São Fran cis co – Chesf, a 
re gião ga ran tiu, pelo me nos, uma in fra-es tru tu ra mí ni-
ma para fa zer face à de man da ener gé ti ca e, con se-
qüen te men te, man ter-se no rumo do cres ci men to.

Em 1957, o Pre si den te Jus ce li no Ku bits chek
ins ti tu iu o Gru po de Tra ba lho para o De sen vol vi men to

do Nor des te, vin cu la do di re ta men te à Pre si dên cia da
Re pú bli ca. O Gru po de Tra ba lho, após dois anos de
sua cri a ção, ela bo rou um re la tó rio em que foi di ag-
nos ti ca da, mi nu ci o sa men te, a si tu a ção nor des ti na e
pro pôs in ves ti men tos em in fra-es tru tu ra, em pro gra-
mas de com ba te à seca, na in dús tria e na di ver si fi ca-
ção da eco no mia da Zona da Mata.

Em de cor rên cia da exe cu ção do Pla no Na ci o nal
de De sen vol vi men to, sub si di a do por aque le gru po de
tra ba lho que che ga ra à con clu são de que a ren da per
ca pi ta no Nor des te era de ape nas um ter ço da ob ser-
va da no cen tro-sul do País, cri ou-se o Ban co do Nor -
des te do Bra sil, o BNB.

Des sa for ma, as se gu rou-se à re gião os três ele -
men tos in dis pen sá ve is ao de sen vol vi men to: a ener -
gia pro du zi da pela Usi na de Pa u lo Afon so; o cré di to,
dis po ni bi li za do pelo Ban co do Nor des te; e a po lí ti ca
de pla ne ja men to, de ter mi na da pela Su de ne.

A mis são da que la Su pe rin ten dên cia de pla ne-
jar, ar ti cu lar e co or de nar ações go ver na men ta is vi-
san do ao de sen vol vi men to só cio-eco nô mi co da Re-
gião Nor des te foi ini ci al men te con fi a da a seu ide a li za-
dor e um dos mais bri lhan tes eco no mis tas bra si le i ros,
o pa ra i ba no Cel so Fur ta do, que ha via sido no me a do
in ter ven tor do Gru po de Tra ba lho que deu ori gem à
Su de ne e au tor do es tu do “Uma po lí ti ca para o de sen-
vol vi men to do Nor des te”, peça-cha ve para a cri a ção
do ór gão.

Após dé ca das de ações vol ta das a inú me ros
mu ni cí pi os, não ape nas do Nor des te mas do nor te de
Mi nas Ge ra is e do nor te do Espí ri to San to, a Su de ne
foi ex tin ta su ma ri a men te pelo Go ver no Fer nan do
Hen ri que no ano de 2001.

Foi cri a da, en tão, a Ade ne – Agên cia de De sen-
vol vi men to do Nor des te –, por meio de me di da pro vi-
só ria de 4 de maio do mes mo ano. No mis ter de subs -
ti tu ir a Su de ne, re fle tin do a abran gên cia do Pla no de
De sen vol vi men to do Nor des te, pois a de fi ni ção de
áre as in cen ti va das é úni ca, ou seja, não exis te dis tin-
ção en tre a área de atu a ção da ex tin ta Su de ne e a da
Ade ne, esta se mos trou inó cua e ine fi ci en te, fru to de
gra ve erro po lí ti co e ad mi nis tra ti vo.s

Sob o ar gu men to de que a cor rup ção gras sa va
no âm bi to da Su de ne, o Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que Car do so re sol veu ex tin gui-la e cri ar uma agên cia
pí fia, des to an te das ex pec ta ti vas de cen te nas de mu -
ni cí pi os nor des ti nos, mi ne i ros e ca pi xa bas.

Apro ve i tan do a ca ne ta na mão, FHC ex tin guiu
tam bém a Su pe rin ten dên cia de De sen vol vi men to da
Ama zô nia, a Su dam, de i xan do igual men te de sas sis ti-
do o povo ama zô ni co. No ato, deve ter se lem bra do de 
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Fer nan do Col lor de Mel lo, que ex tin guiu, em 1990, a
Su pe rin ten dên cia de De sen vol vi men to do Cen-
tro-Oes te, a Su de co, cri a da no lon gín quo ano de
1967 e que, ape sar de não ter sido con tem pla da com
in cen ti vos fis ca is, as sim como a Su de ne e a Su dam,
teve par ti ci pa ção ati va na im plan ta ção do Pro gra ma
de De sen vol vi men to dos Cer ra dos e do Pro gra ma
Espe ci al de De sen vol vi men to do Pan ta nal.

Aque les go ver nan tes pen sa ram ser mais fá cil
aca bar do que cri ar. Como se isso aca bas se tam bém
com os pro ble mas e os de sa fi os na ci o na is. Não se
pre o cu pa ram em ten tar aper fe i ço ar ins ti tu i ções tão
im por tan tes para o de sen vol vi men to do País. Não
qui se ram oti mi zar e con ti nu ar as ações da que les ór -
gãos que tan to fi ze ram por nos so povo.

Ora, se ha via cor rup ção, por que não pu ni ram
os cul pa dos, em vez de ex tin guir um ór gão fo men ta-
dor da en ver ga du ra da Su de ne? Por que não cri a ram
me i os mais ri go ro sos e efi ci en tes de fis ca li za ção? Por 
que não es ti mu la ram a es tre i te za no re la ci o na men to
en tre as di ver sas es fe ras do po der? FHC não quis
isso. Era mais fá cil ex tir par o ór gão do en te e cri ar ou -
tro, de pa pel, mais fá cil de ser ma ni pu la do pelo Pa lá-
cio do Pla nal to e mais lon ge da dura re a li da de da que-
le povo.

A cri a ção da Ade ne foi como subs ti tu ir o re mé-
dio mi nis tra do em dose er ra da por um pa li a ti vo. É
como dar xa ro pe para tos se a um pa ci en te com tu ber-
cu lo se. Foi uma das mais in fe li zes ações da tris te he -
ran ça de i xa da por FHC.

Em sua tra je tó ria me teó ri ca e im pro du ti va, a
nova au tar quia não re pre sen tou qual quer avan ço nas
po lí ti cas pú bli cas de de sen vol vi men to e in te gra ção
na ci o nal. Pou co es ti mu la da pelo pró prio Go ver no Fe -
de ral, a Ade ne já es ta va mal das per nas no mes mo
ano de sua cri a ção. Em no vem bro de 2002, to da via, a
agên cia ago ni za va. Pela Por ta ria nº 704, de 14 de no -
vem bro de 2002, do Mi nis té rio do Pla ne ja men to,
Orça men to e Ges tão, ape nas vin te fun ci o ná ri os da
ex tin ta Su de ne fo ram ce di dos à Ade ne, ga ran tin-
do-lhe o mí ni mo de re cur sos hu ma nos para não fe-
char as por tas de fi ni ti va men te.

Mas gra ças à par ti ci pa ção ati va do Mi nis tro da
Inte gra ção Na ci o nal, Ciro Go mes, os pa râ me tros
para a re cri a ção da Su de ne fo ram mu i to bem dis cu ti-
dos pelo gru po in ter mi nis te ri al, que su ge riu um pro je-
to de lei com ple men tar que res ta be le ces se aque la
au tar quia, ad mi nis tra ti va e fi nan ce i ra men te au tô no-
ma, in te gran te do Sis te ma Fe de ral de Pla ne ja men to e 
su bor di na da ao Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal.

A nova Su de ne fun ci o na rá com um con se lho de -
li be ra ti vo, in te gra do por Mi nis tros, re pre sen tan tes de

em pre sá ri os e de tra ba lha do res, onde go ver na do res
te rão par ti ci pa ção ati va. O di ri gen te prin ci pal da Se -
cre ta ria Exe cu ti va terá man da to por tem po de ter mi-
na do, e sua es co lha de pen de rá de apro va ção do
Con gres so Na ci o nal, à se me lhan ça do Pre si den te do
Ban co Cen tral.

Con for me as Ba ses para a Re cri a ção da Su de-
ne, a mis são des ta será:

Arti cu lar e fo men tar a co o pe ra ção das
for ças so ci a is re pre sen ta ti vas para pro mo-
ver o de sen vol vi men to in clu den te e sus ten-
tá vel do Nor des te e a in te gra ção com pe ti ti va
da base eco nô mi ca da re gião nos mer ca dos
na ci o nal e in ter na ci o nal.

A nova Su de ne de sem pe nha rá os pa péis de ar-
ti cu la do ra das for ças so ci a is re pre sen ta ti vas da re-
gião; de agen te do sis te ma na ci o nal de pla ne ja men to;
de ne go ci a do ra da re gi o na li za ção das po lí ti cas na ci o-
na is e dos re cur sos fe de ra is; de in te gra do ra das po lí ti-
cas re gi o na is; de pro mo to ra do co nhe ci men to so bre o 
po ten ci al eco nô mi co nor des ti no; de apo i a do ra das
ações de cap ta ção de re cur sos no Bra sil e no ex te ri or;
de de fi ni do ra das pri o ri da des para dis po ni bi li za ção fi -
nan ce i ra; de ar ti cu la do ra de po lí ti cas so ci a is, além de
ou tros.

Até 2013, a Re gião Nor des te de ve rá ser be ne fi-
ci a da, de for ma com ple men tar, com ins tru men tos que 
se ori gi nam na re nún cia fis cal. Será uma re du ção de
pa ga men to de tri bu tos para me lho rar a com pe ti ti vi da-
de no mo men to da ope ra ção das em pre sas e para
aba ter cus tos de in ves ti men tos pro du ti vos, lan çan-
do-se mão do Impos to de Ren da, do IPI e do Impos to
so bre Impor ta ção.

Aca tan do su ges tão nos sa para di mi nu ir cus tos,
as ações da nova Su de ne pre vê em que ban cos pú bli-
cos e ou tras en ti da des cre den ci a das pelo Ban co
Cen tral se obri ga rão da aná li se de pro je tos, pre vi a-
men te apro va dos pelo Co mi tê Ges tor, dis pen san do a
cons ti tu i ção de um novo qua dro de ana lis tas pela pró -
pria Su de ne.

A nova Su pe rin ten dên cia terá, ini ci al men te, um
or ça men to três ve zes su pe ri or ao da Ade ne, re for ça-
do com ver bas dos fun dos re gi o na is. Se gun do o Mi -
nis tro Ciro Go mes, es tão ga ran ti dos, anu al men te,
R$1,9 bi lhão, além de R$1,7 bi lhão do fun do de de-
sen vol vi men to ad mi nis tra do pelo Ban co do Nor des te
e apro xi ma da men te mais R$2,9 bi lhões ori un dos da
Re for ma Tri bu tá ria, ora em dis cus são no Con gres so
Na ci o nal. Po de mos con tar, des sa for ma, com pelo
me nos R$5,5 bi lhões por ano, para re du zir os de se-
qui lí bri os re gi o na is. O Mi nis tro Ciro Go mes se em pe-
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nha, tam bém, na re cu pe ra ção de R$2 bi lhões de em -
prés ti mos fe i tos an te ri or men te pelo Ban co do Nor-
des te.

Re gis tro, Sr. Pre si den te, mi nha es pe ci al ale gria
em po der, jun ta men te com meus co le gas De pu ta dos
e Se na do res, chan ce lar esse im por tan tís si mo tra ba-
lho do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, fru to do la -
bor in can sá vel do seu ti tu lar e do gru po in ter mi nis te ri-
al co or de na do pela com pe ten te eco no mis ta Tâ nia
Ba ce lar.

Apro ve i tan do este fe liz en se jo, pa ra be ni zo o
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca por
ter es co lhi do para a Pas ta da Inte gra ção Na ci o nal um
Mi nis tro da es tir pe de Ciro Go mes, cuja com pe tên cia,
de di ca ção e des cor ti no as se gu ra rão não ape nas o
ple no êxi to da nova Su de ne, mas, bre ve men te, o res -
ta be le ci men to de ou tras Su pe rin ten dên ci as Re gi o na-
is. A esse ho mem in can sá vel e pre o cu pa do com o de -
sen vol vi men to igua li tá rio do País, cre di to todo o mé ri-
to e de se jo ple no êxi to em sua ele va da mis são.

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

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Pa u lo
Paim, pri me i ro Vice-Pre si den te des ta Casa, do Par -
ti do dos Tra ba lha do res do Rio Gran de do Sul, por
per mu ta com o no bre Se na dor João Ca pi be ri be.

S. Exª dis põe de até 20 mi nu tos.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Pro nun-
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos,
Srªs e Srs. Se na do res, es tou vin do de um al mo ço
que tive no dia de hoje com o Mi nis tro do De sen vol-
vi men to Agrá rio, Mi guel Ros set to. Nes se al mo ço, Sr.
Pre si den te, tra ta mos de dois as sun tos: O pri me i ro
foi a ques tão do vi nho, por que, con for me in for ma-
ções que nos pas sam, e já fiz pro nun ci a men to nes-
se sen ti do, o re cen te au men to do IPI fez com que
haja uma con cor rên cia des pro por ci o nal en tre o pro-
du to na ci o nal e os vi nhos im por ta dos, o que pre o cu-
pa a to dos aque les que pro du zem vi nho no Bra sil –
mais pre ci sa men te o Rio gran de do Sul, que é o ma -
i or pro du tor de vi nho –, pois isso po de rá ge rar in clu-
si ve mais de sem pre go.

O Mi nis tro fez uma sé rie de pon de ra ções, in clu-
si ve já ha via con ver sa do so bre essa ques tão com a
Re ce i ta Fe de ral, mas re co men dou-me a le var essa
dis cus são para o Mi nis té rio da Fa zen da, o que pre-
ten do fa zer no dia de ama nhã ou, no mais tar dar, se -
gun da-fe i ra.

Antes, po rém, de fa lar so bre o ou tro as sun to
que con ver sa mos, gos ta ria de lem brar que S. Exª e eu 

so mos com pa nhe i ros de toda uma tra je tó ria: já fo mos
sin di ca lis tas, ele já foi vice-Go ver na dor do nos so
Esta do e tam bém De pu ta do Fe de ral, jun to co mi go, na 
Câ ma ra dos De pu ta dos. E, para nos so or gu lho, hoje é 
Mi nis tro da Re for ma Agrá ria. Pois bem, o se gun do as -
sun to de que tra ta mos diz res pe i to à re for ma agrá ria e 
a ten são no cam po. O Mi nis tro me fa lou que hoje pela
ma nhã teve uma re u nião com o Exce len tís si mo Se-
nhor Pre si den te da Re pú bli ca e ou tros dez Mi nis tros,
quan do o tema foi dis cu ti do.

Nes se en con tro, S. Exª mos trou ao Pre si den te
da Re pú bli ca nú me ros que eu, in clu si ve, já ha via co -
lo ca do no dia de on tem nes ta Casa. Dis se ain da que o 
or ça men to para a Re for ma Agrá ria era da or dem de
R$480 mi lhões, mas que, de um mo men to para ou tro,
de vi do ao re pre sa men to, o mon tan te ba i xou para
R$180 mi lhões. S. Exª, en tão, ten tou mos trar ao Pre -
si den te da Re pú bli ca e aos de ma is Mi nis tros que não
é pos sí vel fa zer uma re for ma agrá ria, em um país
con ti nen tal como o nos so, com um apor te de re cur sos
na fa i xa de R$180 mi lhões.

Além dis so, o Mi nis tro Mi guel Ros set to tam bém
de mons trou a sua pre o cu pa ção com os con fli tos no
cam po. Dis se e re pe tiu o que vem di zen do para a im -
pren sa, que é a fa vor da re for ma agrá ria com ne go ci-
a ção, com diá lo go, com en ten di men to e, onde hou ver
de sa pro pri a ção, que haja a de vi da in de ni za ção.

E para au men tar a nos sa pre o cu pa ção, quan do
eu es ta va con ver san do com S. Exª, che gou-nos a no -
tí cia, por um as ses sor, de que a fa zen da do Se na dor
José Agri pi no ha via sido ocu pa da. De ime di a to, per -
gun tei so bre o as sun to, e os as ses so res téc ni cos me
res pon de ram que já ha via uma po lí ti ca de en ten di-
men to so bre essa fa zen da e que o Incra es ta ria fa zen-
do o de vi do le van ta men to.

O Mi nis tro me dis se que man te ve o en ca mi nha-
men to dado até o mo men to, ou seja, será fe i to o le-
van ta men to e, se for o caso, me di an te en ten di men to
com o pro pri e tá rio da ter ra, será fe i ta a de vi da in de ni-
za ção. Por isso que para fa zer re for ma agrá ria tem
que ha ver apor te de re cur sos. Não ha ve rá re for ma
agrá ria sem in de ni za ção dos le gí ti mos pro pri e tá ri os
das ter ras.

Sr. Pre si den te, en fa ti zo, mais uma vez, que o Mi -
nis tro da Re for ma Agrá ria, Mi guel Ros set to, está à
pro cu ra do en ten di men to, do diá lo go, de sa í das ne go-
ci a das.

Eu dis se ao Mi nis tro que pro va vel men te, hoje à
tar de, eu se ria ques ti o na do, já que es ti ve com ele, so -
bre essa ocu pa ção, que en vol ve a fi gu ra de um Se na-
dor da Re pú bli ca, pro pri e tá rio da ter ra. O Mi nis tro me
dis se que eu po de ria tran qüi li zar o Se na dor, pois, a
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de pen der do Mi nis té rio, to das as me di das se ri am to -
ma das den tro da lei para se che gar a um en ten di men-
to e que, se for von ta de do pro pri e tá rio, ha ve rá a cor -
res pon den te in de ni za ção.

Con ce do um apar te ao no bre Se na dor José Jor ge.
O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Se na dor Pa u lo

Paim, é com ale gria que ouço os es cla re ci men tos de
V. Exª so bre a re for ma agrá ria, tema que nos tem pre -
o cu pa do pela ra di ca li za ção que está ocor ren do no
cam po, com de ze nas e de ze nas de in va sões. No meu
Esta do, Per nam bu co, te mos uma ou duas in va sões
por dia. Por tan to, já não é ape nas um mo vi men to,
mas di ver sos. Em qual quer es tra da por que se pas sa
vêem-se de ze nas, cen te nas de bar ra cas ins ta la das.
Em Per nam bu co, o re pre sen tan te do Incra é do MST.
Apa ren te men te, o Pre si den te do Incra, o Mi nis tro da
Re for ma Agrá ria e mu i tas ou tras pes so as são li ga das
ao MST di re ta ou in di re ta men te, pas san do a im pres-
são de que o Go ver no não tem mais fun ci o ná ri os que
pos sam re a li zar uma in ter me di a ção en tre os pro pri e-
tá ri os e os in va so res de ter ra. Nós, do PFL, não es ta-
mos par ti cu lar men te pre o cu pa dos com a in va são da
fa zen da do Se na dor José Agri pi no, pois a con si de ra-
mos igual a tan tas ou tras que es tão sen do in va di das.
Nos sa pre o cu pa ção re si de no fato de que isso, de
cer ta ma ne i ra, pos sa de ses ta bi li zar o se tor agrí co la.
To da via, re ce be mos com ale gria a no tí cia de que
mais re cur sos se rão alo ca dos ao Mi nis té rio para que
se pro mo va uma re for ma agrá ria pa cí fi ca, que in cen ti-
ve a pro du ção agrí co la, ge ran do mais em pre gos. Não
sa be mos a que des fe cho le va rá a ra di ca li za ção do
mo vi men to quan do não se cum pre a lei. Con si de ro
ex tre ma men te im por tan te a re u nião do Pre si den te
Lula com o Mi nis tro. Nós, do PFL, so mos so li dá ri os a
uma so lu ção pa cí fi ca para o caso. Esta mos dis pos-
tos, mes mo como Opo si ção, a co la bo rar nes se pro-
ces so.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Agra-
de ço ao Se na dor José Jor ge pelo apar te, que mos-
tra a li nha do bom sen so, da co e rên cia dos ho mens
pú bli cos des te País. É mu i to fá cil al guém, mes mo da 
Opo si ção – e fui mu i to tem po da Opo si ção –, só ati -
rar pe dras. Re co nhe ço no seu pro nun ci a men to essa 
boa von ta de, que to dos es ta mos de mons tran do, de
cons tru ir um gran de en ten di men to para evi tar o con -
fli to no cam po; cam po que tan to pro duz e au men ta
as nos sas di vi sas, prin ci pal men te da for ma como
es ta mos pro du zin do e ex por tan do.

Para tran qüi li zar ain da mais, o Mi nis tro Mi guel
Ros set to me dis se que ain da hoje à no i te terá uma
nova re u nião com o Pre si den te Lula, cujo as sun to é a

re for ma agrá ria, a fim de bus car so lu ções para o con -
fli to no cam po.

Se gun do o Mi nis tro, em São Ga bri el, no Rio
Gran de do Sul, onde está se re a li zan do uma ca mi-
nha da dos sem-ter ra, os âni mos, nes te mo men to, não 
es tão tão exal ta dos, por que a ma té ria está no Su pre-
mo Tri bu nal Fe de ral, e po de rá ha ver um en ten di men-
to me di an te de ci são da que la Cor te. Se for de ci di da a
de sa pro pri a ção da fa zen da, será fe i ta a de vi da in de-
ni za ção.

Por isso en ten do que es ta mos ca mi nhan do
bem. O Pre si den te Lula está sen sí vel a esta ques tão
e, te nho cer te za, vai as se gu rar um apor te de re cur sos
ma i or para que o Mi nis tro Mi guel Ros set to pos sa as -
se gu rar aqui lo que es ta mos pre co ni zan do qua se que
di a ri a men te, que é a re a li za ção de uma re for ma agrá -
ria de for ma pa cí fi ca.

Sr. Pre si den te, que ro tam bém, apro ve i tan do a
to le rân cia de V. Exª, in for mar à Casa que, hoje pela
ma nhã, es ti ve em um se mi ná rio para dis cu tir o Pla no
Plu ri a nu al (PPA), jun ta men te com a Mi nis tra Ma til de
Ri be i ro, exa ta men te no sen ti do do com ba te ao pre-
con ce i to, ao ra cis mo, ou seja, uma dis cus são en tre
Esta do e so ci e da de para pro mo ver a igual da de ra ci al.
A Mi nis tra Ma til de de mons trou, mais uma vez, que
está fa zen do um belo tra ba lho, re a li zan do re u niões
nas prin ci pa is ca pi ta is do País, dis cu tin do o PPA. Esti -
ve pre sen te ao se mi ná rio e fiz uma ma ni fes ta ção di -
zen do que é fun da men tal que já no PPA ve nham bem
de fi ni das po lí ti cas de com ba te ao ra cis mo, ao pre con-
ce i to, e que avan cem na li nha da in clu são – por exem -
plo, para ga ran tir a ti tu la ri da de da ter ra aos re ma nes-
cen tes de qui lom bos –, do in ves ti men to na sa ú de, na
edu ca ção, na ha bi ta ção, para for ta le cer essa gran de
par te da po pu la ção, tão dis cri mi na da.

Tam bém na que la opor tu ni da de fi ze mos, de for -
ma mu i to ca ri nho sa, uma ho me na gem à nos sa De pu-
ta da Fe de ral Fran cis ca Trin da de, re cen te men te fa le ci-
da. Foi um mo men to de mu i ta emo ção, em que to dos,
du ran te um mi nu to, ba te ram pal mas, de pé, di zen do:
“De pu ta da Fe de ral Fran cis ca Trin da de, você está pre -
sen te”.

No en cer ra men to da mi nha pa les tra so bre o
PPA, so bre po lí ti cas de in clu são, po lí ti cas re pa ra tó ri-
as, in de ni za tó ri as, afir ma ti vas, fiz um ape lo às li de-
ran ças de todo o País para que nos aju dem a fa zer
uma pres são de mo crá ti ca no Con gres so Na ci o nal,
para que esta Casa vote, an tes de se tem bro, o Esta -
tu to da Igual da de Ra ci al e So ci al, de mi nha au to ria,
que está pron to para ser vo ta do no ple ná rio da Câ ma-
ra dos De pu ta dos. E dis se tam bém que te nho a gran -
de es pe ran ça de que o Pre si den te Lula san ci o ne o
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Esta tu to da Igual da de Ra ci al e So ci al em 20 de no-
vem bro. Essa san ção se ria um tri bu to à me mó ria da
nos sa sem pre De pu ta da Fran cis ca Trin da de e tam-
bém ao ma i or he rói de to dos os tem pos des te País, o
gran de Zum bi dos Pal ma res. Pela ma ni fes ta ção po si-
ti va do Ple ná rio, en ten di que ha ve rá um gran de mo vi-
men to, tran qüi lo, de diá lo go com De pu ta dos e Se na-
do res, para que o PPA con tem ple in ves ti men tos nas
po lí ti cas pú bli cas de in clu são e de com ba te à de si-
gual da de ra ci al e que se apro ve o Esta tu to.

Agra de ço ao Pre si den te Edu ar do Si que i ra
Cam pos, que, gen til men te, ce deu o seu tem po, em
per mu ta, para que eu pu des se aten der a um ou tro
com pro mis so da mi nha agen da.

Sr. Pre si den te Edu ar do Si que i ra Cam pos, é
uma hon ra po der fa lar quan do V. Exª pre si de os tra ba-
lhos.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Mesa agra de ce a ob ser va ção de V. Exª.

A ri gor, já ten do usa do da pa la vra o Se na dor
Sibá Ma cha do, após a cha ma da de ou tros Srs. Se na-
do res, a pró xi ma ora do ra ins cri ta se ria a Se na do ra
Serys Slhes sa ren ko.

O Se na dor Sibá Ma cha do usou da pa la vra es -
tan do ins cri to após V. Exª, Se na dor Pe dro Si mon. V.
Exª con ti nua na lis ta e, em se gui da à no bre Se na do ra
Serys Slhes sa ren ko, de i xo de usar a pa la vra para
con ce dê-la a V. Exª.

Se na dor José Jor ge, a Mesa es cla re ce que V.
Exª está ins cri to nos ter mos do art. 17 do Re gi men to
Inter no, por já ter usa do a pa la vra por duas ve zes du -
ran te a se ma na. O Re gi men to Inter no diz que, ocor -
ren do essa si tu a ção, V. Exª irá para o fim da lis ta, após 
o úl ti mo ora dor ins cri to, ha ven do tem po na ses são, o
que a Mesa en ten de que é per fe i ta men te pos sí vel.

Com a pa la vra, por tan to, a no bre Se na do ra
Serys Slhes sa ren ko, do Par ti do dos Tra ba lha do res do 
Esta do de Mato Gros so.

V. Exª dis põe de até 20 mi nu tos, Se na do ra.

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.) – Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o tema
so bre o qual vou dis cor rer hoje não é aque le so bre o
qual fa la rei num pri me i ro mo men to. Qu e ro fa lar um
pou co so bre a ques tão da re for ma agrá ria, pri me i ro,
por con ta, in clu si ve, do dis cur so do Se na dor Pa u lo
Paim, há pou cos ins tan tes.

Cos tu mo di zer que não sei por que a ques tão da 
re for ma agrá ria as sus ta tan to. Não tem por que as-
sus tar. Mu i tos pa í ses já fi ze ram sua re for ma agrá ria.
O Bra sil, que tem tan ta ter ra, não con se gue fa zer a re -
for ma agrá ria. E não con se guiu fazê-la até hoje por
não exis tir de ter mi na ção e von ta de po lí ti ca, por que
po ten ci al e pos si bi li da des exis tem far ta men te, aliás
te mos ter ra de so bra para fa zer a re for ma agrá ria.

Nós, em Mato Gros so, por exem plo – Esta do
pelo qual fui ele i ta Se na do ra da Re pú bli ca –, te mos
dois pro ble mas com re la ção à ques tão da ter ra. Em
pri me i ro lu gar, Se na dor Pe dro Si mon, não há ne ces-
si da de de de sa pro pri a ção em nos so Esta do. Aliás,
mu i tas de sa pro pri a ções já fo ram fe i tas lá, in clu si ve
mu i tas su per fa tu ra das, por va lo res aci ma do que re al-
men te va li am as ter ras. Ti ve mos ter ras su per fa tu ra-
das, de sa pro pri a ção de ter ras de pés si ma qua li da de,
que não ser vem para a re for ma agrá ria, que não ser -
vem para a agri cul tu ra, por que não pro du zem nada.
Enfim, toda sor te de des man do exis tiu com re la ção à
re for ma agrá ria em meu Esta do.

E as pes so as fi cam di zen do que não tem je i to,
que a re for ma agrá ria não vai para a fren te, etc. Mas
uma re for ma agrá ria com ter ras su per fa tu ra das,
como ocor reu em meu Esta do, do qual es tou fa lan do,
com ter ras de pés si ma qua li da de, sem uma po lí ti ca
de cré di to para a agri cul tu ra fa mi li ar, para o pe que no
agri cul tor, sem uma po lí ti ca agrí co la que en vol va do
cré di to ao es co a men to, à co mer ci a li za ção, à po lí ti ca
de pre ços, etc., não atin gi rá o seu ob je ti vo, pois o pe -
que no pro du tor não con se gui rá pro du zir ade qua da-
men te.

Alguns per gun ta rão: em Mato Gros so não exis -
tem tra ba lha do res ru ra is sem-ter ra? Exis tem, e mu i-
tos. Mas o que mais exis te lá é gran de pro pri e tá rio. É
cla ro que al guns dos gran des pro pri e tá ri os têm suas
ter ras re gu la ri za das. Não te mos por que com ba ter os
pro pri e tá ri os que têm as suas ter ras re gu la ri za das.

O que que re mos co lo car aqui – e não sei se
essa tam bém não é uma re a li da de em ou tros Esta-
dos, pois no nos so é; Mato Gros so está den tro do
con tex to do Bra sil, é ób vio, e den tro do con tex to da
po lí ti ca ma i or da Pre si dên cia da Re pú bli ca, do Pre si-
den te Lula, com re la ção à re for ma agrá ria – é que
gran des pro pri e tá ri os de Mato Gros so apro pri a-
ram-se in de vi da men te de ter ras pú bli cas, Srs. Se na-
do res.

Se gun do le van ta men to re a li za do, 464 imó ve is,
so man do um to tal de 6,6 mi lhões de hec ta res de ter -
ras pú bli cas, fo ram in de vi da men te apro pri a dos por
gran des pro pri e tá ri os. Des se mon tan te, dos 6,6 mi-
lhões, o Incra do pas sa do re gu la ri zou 3,2 mi lhões de
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hec ta res de ter ra para gran des pro pri e tá ri os. Mas isso 
está re gu la ri za do. Fa zer o quê? Está re gu la ri za do, va -
mos res pe i tar, ape sar de não con cor dar mos, por que,
en quan to os gran des se apro pri a ram de gran des ex -
ten sões, a ma i o ria fi cou sem nada e mu i tos fi cam
olhan do pe na li za dos. “Co i ta dos, es tão pas san do ne -
ces si da de, es tão pas san do fome, tan tas cri an ças,
tan tas pes so as ido sas que lu ta ram tan to du ran te sua
vida, que tra ba lha ram tan to e aca ba ram sem a apo -
sen ta do ria de R$240,00 e sem se quer um pe da ço de
ter ra de onde pu des sem ti rar o seu sus ten to e a sua
so bre vi vên cia.”

Três mi lhões e du zen tos mil hec ta res de ter ras
pú bli cas es tão re gu la ri za dos. Mas so bram 3,4 mi-
lhões de hec ta res de ter ras pú bli cas apro pri a das de
for ma in de vi da e ain da não re gu la ri za das. Essas, sim, 
se rão re to ma das pelo Incra, para a re for ma agrá ria,
até por que a Cons ti tu i ção Fe de ral, no seu art. 188,
as se gu ra que a ter ra pú bli ca é para fins de re for ma
agrá ria e para isso de ve rá ser uti li za da. Assim te re-
mos uma re for ma agrá ria fe i ta com dig ni da de e não
se ne ces si ta rá mais de sa pro pri ar ter ras. Com o di-
nhe i ro da de sa pro pri a ção, que se faça po lí ti ca agrí co-
la, que se con ce da cré di to para os pe que nos pro du to-
res, para que eles não te nham o medo, o pa vor e o de -
ses pe ro de, ao aden trar um ban co para fa zer um pe -
que no em prés ti mo, cor rer o ris co de per der a sua ter -
ra por fal ta de pa ga men to.

Mu i tos se per gun tam: aque les que es tão nes sas
ter ras te rão di re i to a quê? Exis tem pro pri e tá ri os que
se apro pri a ram de 5, 10 mil hec ta res de ter ras pú bli-
cas e se quer ti ve ram a pre o cu pa ção de re gu la ri-
zá-las. Exis tem aque les que as re gu la ri za ram e nós
va mos res pe i tá-los – quan do digo nós, re fi ro-me ao
nos so Go ver no. Va mos res pe i tar, sim. Ago ra, aque les
que se apro pri a ram e se quer ti ve ram a pre o cu pa ção
de re gu la ri zar te rão as ter ras re to ma das. Fi ca rão com 
o lote da re for ma agrá ria, que é de 100 hec ta res, o
que é jus to. E eu sou fa vo rá vel a que se jam pa gas à
pes soa que terá a ter ra re to ma da pelo Incra para fins
de re for ma agrá ria as ben fe i to ri as. É ób vio que quem
vai de ci dir isso é a Jus ti ça, pois essa de ci são de pen-
de rá de uma ava li a ção e de ou tros pro ce di men tos da
Jus ti ça.

Fiz ques tão de fa zer esse es cla re ci men to por -
que não po de mos con ti nu ar a de sem bol sar tan to di -
nhe i ro ha ven do ter ras que são da União, ter ras pú bli-
cas, das qua is pou cos se apro pri a ram, fi can do a
gran de ma i o ria sem nada, sem se quer o lote de re for-
ma agrá ria, que é de 100 hec ta res – ele pode, con for-
me a qua li da de da ter ra, ser até me nor do que 100
hec ta res.

Tudo isso de pen de, é ób vio, de uma ava li a ção
que pas sa pe los pro ces sos de vis to ria e por ou tras
co i sas mais de com pe tên cia do Incra.

Fiz ques tão de abor dar esse tema, por que, após 
o dis cur so do Se na dor Pa u lo Paim, é bom que fi que
mu i to cla ro para to dos que nos ou vem, que nos as sis-
tem e que acom pa nham o tra ba lho do Se na do, es pe-
ci al men te o nos so tra ba lho de ple ná rio, que a re for ma
agrá ria tem que acon te cer, com a me re ci da se ri e da-
de e pro fun di da de. Pre ci sa mos fa zer com que a ter ra
seja da que le que nela vive e nela pro duz para a sua
so bre vi vên cia e a de sua fa mí lia, como tam bém pre ci-
sa mos es sen ci al men te de uma po lí ti ca agrí co la que
dê ao pe que no pro du tor con di ções re a is de pro du zir.

Dois gran des pro gra mas já fo ram anun ci a dos
pelo Go ver no Lula, qua is se jam: a com pra di re ta do
pro du tor e a com pra an te ci pa da do pro du tor. O pro du-
tor da agri cul tu ra fa mi li ar pro duz, pelo nos so en ten di-
men to ini ci al, pra ti ca men te para a sua so bre vi vên cia,
mas não é só para isso que ele deve pro du zir. Digo
sem pre que os pe que nos agri cul to res, os que se de -
di cam à agri cul tu ra fa mi li ar, de vem ter em sua mesa
pro du tos ad qui ri dos da ter ra, do seu tra ba lho, mas
tam bém de vem pro du zir a mais para aden trar no mer -
ca do, por que nem só de mesa far ta vive o ser hu ma-
no. Eles pre ci sam de con di ções, de re cur sos para sua 
so bre vi vên cia de um modo ge ral, que vai des de a
com pra de um re mé dio à de uma rou pa e mu i tas ou -
tras co i sas de que as pes so as ne ces si tam no seu
dia-a-dia.

O pe que no pro du tor deve ter a sua so bre vi vên-
cia as se gu ra da, a sua mesa far ta, mas deve ter tam -
bém a pos si bi li da de de en trar no mer ca do. Para isso,
algo que deve ser dis cu ti do com pro fun di da de, do
meu pon to de vis ta, é o sis te ma de co o pe ra ti vis mo,
que con si de ro da mais alta re le vân cia. Sou uma de -
fen so ra in tran si gen te do co o pe ra ti vis mo em to dos os
se to res. Esse sis te ma pode-se fa zer pre sen te pra ti ca-
men te em to dos os se to res. Há al guns até que di zem,
Se na dor Pe dro Si mon, que o co o pe ra ti vis mo tal vez
seja a ter ce i ra via. É algo dis cu tí vel, já que es ta mos
com os pés en ter ra dos nes se sis te ma ca pi ta lis ta tão
in fa me que está pos to aí, em que fi ca mos só en tre-
gan do di vi sas e em que o povo so fre cada vez mais.
Não é isso, Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho?

Acre di to que o co o pe ra ti vis mo é uma das for -
mas que po de mos bus car como so lu ção, cons tru in do
uma sa í da hon ro sa que dig ni fi que a vida de to dos os
bra si le i ros, com cer te za.

Qu e ro ain da usar os pou cos mi nu tos que nos
res tam para fa lar um pou co so bre o nos so tra ba lho na 
Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri to que in ves ti-
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ga o caso Ba nes ta do. Te mos re a li za do re u niões lon -
gas, com du ra ção de dez a doze ho ras por dia, como
se deu na quar ta-fe i ra e na quin ta-fe i ra. Eu di ria até
que o es pa ço que vem sen do dado, em ter mos de di -
vul ga ção dos tra ba lhos des sa CPMI, pre si di da pelo
Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, tal vez não es te ja fa -
zen do jus ao que te mos re al men te tra ba lha do.

Já ou vi mos pes so as con vi da das ou con vo ca das
em vá ri as re u niões, al gu mas se cre tas ou si gi lo sas –
não sei bem qual é o ter mo cor re to –, e mu i ta in for ma-
ção já te mos au fe ri do por meio de de po i men tos e de
do cu men tos. E acre di to que, com as con vo ca ções fu -
tu ras e os do cu men tos que já te mos e ou tros que cer-
ta men te es tão che gan do, te re mos con di ções de es-
cla re cer todo esse rom bo fe i to no nos so País. Bi lhões
e bi lhões de re cur sos fo ram re ti ra dos do País de for -
ma cor rup ta. Há uma par te das con tas CC5 que é re -
gu lar, nor mal, mas gran de par te de las foi uti li za da
para la va gem de di nhe i ro.

Con ce do um apar te ao Se na dor Pe dro Si mon.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Pri me i ra-
men te, eu di ria que, so bre a re for ma agrá ria, V. Exª
tem toda a ra zão: não se fez re for ma agrá ria até
hoje por que não hou ve, nos Go ver nos an te ri o res,
dis po si ção po lí ti ca para fazê-la. Não qui se ram fa zer
a re for ma agrá ria ou, pelo me nos, não se es for ça-
ram tan to quan to de vi am para isso. Do atu al Go ver-
no, es ta mos es pe ran do tudo. To dos es ta mos tor cen-
do. O Pre si den te Lula di zia, na cam pa nha: “Se há al -
gum can di da to que pode fa zer a re for ma agrá ria,
este can di da to sou eu, por que, em mim, o povo con -
fia”. É ver da de! O povo con fia que Sua Exce lên cia a
fará. Te nho o ma i or res pe i to pelo Mi nis tro da Re for-
ma Agrá ria. Co nhe ço-o do Rio Gran de do Sul, de
onde foi Vice-Go ver na dor. É um ho mem que im põe
o ma i or res pe i to. Mas a ver da de é que faz sete me-
ses, e as co i sas es tão pas san do. Não é que eu que i-
ra co brar quan tos hec ta res fo ram dis tri bu í dos para
fins de re for ma agrá ria, mas es tou pre o cu pa do com
o que não está acon te cen do. Enten do que os
sem-ter ra te nham ido às ruas para fa zer ma ni fes ta-
ções, te nham in va di do e fe i to tudo o mais para co-
brar e exi gir a re for ma agrá ria nos Go ver nos an te ri o-
res. Po rém, se este Go ver no diz que fará a re for ma
agrá ria, algo está fal tan do. O Pre si den te Lula e seus 
as ses so res de ve ri am se re u nir com os sem-ter ra
para dis cu tir: “Va mos fa zer a re for ma agrá ria. E o
que po de mos fa zer é isso. Tal vez não seja o tan to
que ima gi ná va mos an tes, por que é mais caro do
que ima gi ná va mos. Não po de re mos fa zer 100 mil
as sen ta men tos nes te ano, mas va mos fa zer 60 mil

ou 70 mil”. O Pre si den te Lula deve di zer: “Vo cês,
meus ami gos sem-ter ra, te rão de en ten der. Pre ci sa-
mos de gen te que vá aos as sen ta men tos para tra-
ba lhar na ter ra, mas não va mos fa zer o que os ou-
tros fa zi am: jo gar os pe que nos pro du to res na ter ra
sem lhes dar água, cré di to e ins tru men tos para que
pos sam tra ba lhar. Os pe que nos pro du to res vi vi am
das bol sas ali men ta res, da ca ri da de”. O Go ver no
deve di zer que vai fa zer a re for ma agrá ria, os as sen-
ta men tos, dan do con di ções para eles pro du zi rem.
Enten do que esse diá lo go de ve ria ser fe i to. Os lí de-
res dos sem-ter ra te ri am que se sen tar à mesa, para 
se che gar a um en ten di men to nes te sen ti do: “Pa-
rem! Vo cês po dem até co me çar a fa zer in va sões no -
va men te da qui a um ano se o Go ver no não fi zer a
re for ma. Mas vo cês não es tão nos dan do chan ce,
es tão nos atra pa lhan do, cri an do uma con fu são po lí-
ti ca, que está nos de i xan do em di fi cul da des”. Pen so
que isso está fal tan do. É es tra nho que, a esta al tu ra,
no Go ver no Lula, haja tan ta in va são, como nun ca
hou ve. Nun ca in va di ram tan ta ter ra como nes te Go-
ver no do Lula. Pa re ce-me algo in com pre en sí vel. O
Pre si den te Lula de ve ria cha má-los e di zer-lhes: “Pa -
rem com isso. Ga ran to que va mos fa zer a re for ma
agrá ria e jun tos va mos de ci dir o es que ma de as sen-
ta men to”. Não se pode con ti nu ar como está. Com
re la ção à nos sa CPMI, V. Exª tem ra zão, pois es ta-
mos tra ba lhan do e mu i to. E a nos sa CPMI tem uma
gran de res pon sa bi li da de, pois está pro va do que,
nes ses úl ti mos doze anos, bi lhões e bi lhões de dó la-
res sa í ram es can da lo sa men te para fora do País. O
Ban co Cen tral não fez gran de co i sa. O Pro cu ra-
dor-Ge ral de en tão, pra ti ca men te, ar qui vou tudo. A
Po lí cia Fe de ral tra ba lhou mu i to, mas, na ver da de,
não che gou a lu gar al gum. A es pe ran ça é a nos sa
Co mis são. Ela tem o ma i or pa pel que já teve uma
Co mis são Par la men tar de Inqué ri to nes te Con gres-
so Na ci o nal, o de es cla re cer essa ques tão. O Sr. Bo -
ris Ca soy, diga-se de pas sa gem, é quem está dan do
imen sa co ber tu ra para a nos sa Co mis são. Ele está
di vul gan do to dos os fa tos, e, como bem diz V. Exª,
não são mu i tos os ór gãos de im pren sa que es tão
dan do no tí cia, mas ele já está ma ni fes tan do a sua
an si e da de. Ontem, ele já fa la va em uma gran de piz-
za na nos sa Co mis são. Eu cre io que não.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT
– MT) – Eu tam bém não, Se na dor.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) Eu cre io que
ha ve re mos de che gar lá, ain da que es te ja mos tra ba-
lhan do de ma ne i ra con fu sa. Mas, na ver da de, eu,
como V. Exª, con fio que ha ve re mos de fa zer o tra ba-
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lho que deva ser fe i to. De res to, fe li ci to V. Exª pela sua
atu a ção di nâ mi ca, bri lhan te e cons tan te. V. Exª pa re-
ce ser uma Se na do ra de trin ta anos; de ida de, pa re ce.
Mas eu di ria que V. Exª pa re ce ter trin ta anos de man -
da to, pelo seu de sem pe nho tan to na Co mis são como
aqui no ple ná rio. Um abra ço mu i to ca ri nho so a V. Exª.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT
MT) – Mu i to obri ga da, Se na dor. Re al men te, Se na dor
Pe dro Si mon, te mos con vic ção de que esta CPI che -
ga rá não a lu gar ne nhum, como há al guns de se jan do
que ela che gue, mas aon de ela tem de che gar. E, é
cer to, ela apon ta rá aque les que, cri mi no sa men te, le-
va ram as nos sas di vi sas, os nos sos re cur sos e mu i tos
re cur sos pú bli cos, Se na dor! Isto é o pior: a la va gem
de re cur sos pú bli cos! Enquan to gran de par ce la da
po pu la ção está pas san do toda a sor te de ne ces si da-
de, eles es tão le van do bi lhões e bi lhões de dó la res.
Não le va ram para fora do País mi lhões de re a is, mas
bi lhões de dó la res, da ma ne i ra mais di fí cil que se pos -
sa ima gi nar, da for ma mais ma fi o sa que se pos sa
con ce ber. Espe ro que re al men te des man che mos o
no ve lo, o en re do, o nó que fi ze ram.

Peço ao Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos,
que ora pre si de a ses são, ape nas mais um mi nu to.
Se na dor Pe dro Si mon, V. Exª fez alu são à re for ma
agrá ria. Res sal to que, no Esta do de Mato Gros so, o
pro ces so está an dan do mes mo, pois to das as ter ras
pú bli cas já fo ram ma pe a das, o que não está agra dan-
do a mu i ta gen te gran de que se apro pri ou de ter ras
pú bli cas. Embo ra to das as ter ras pú bli cas te nham
sido ma pe a das, há quem diga que não é ver da de.
Mas o fato é que se tem man ti do diá lo go, com bas tan-
te se ri e da de, se re ni da de e pro fun di da de, com a APR, 
Asso ci a ção de Pro du to res Ru ra is do Esta do, que está
con ven ci da de que as ter ras pú bli cas têm de ser res -
ga ta das. Então, só pos so acre di tar que a re for ma
agrá ria, pelo me nos no nos so Esta do, vai acon te cer.
Com o apo io da APR, não te nho dú vi da de que, ha -
ven do en ten di men to com o Incra, po de re mos fa zer a
re for ma agrá ria acon te cer.

So li ci to ape nas mais um se gun do, Sr. Pre si den-
te. Pro me ti que, todo dia que as so mas se à tri bu na,
co bra ria a ques tão da Cide, con tri bu i ção que visa à
ar re ca da ção de re cur sos para pre ser va ção, con ser-
va ção e cons tru ção de es tra das fe de ra is. Embo ra bi -
lhões de dó la res te nham sido ar re ca da dos, as es tra-
das es tão to tal men te de pa u pe ra das. Logo, pre ci sa-
mos que esse re cur so re al men te te nha a fun ção para
a qual foi ar re ca da do.

Mu i to obri ga da.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB RN) – Con -
ce de-me V. Exª um apar te?

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT
MT) – Pois não, Se na dor, mas de pen de do Sr. Pre si-
den te. Não sei se o meu tem po já se en cer rou.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB RN) – É um
apar te rá pi do, ape nas para di zer que me as so cio às
pre o cu pa ções de V. Exª e às do Se na dor Pe dro Si -
mon, prin ci pal men te quan do sa be mos que, para a re -
for ma agrá ria, só exis tem R$160 mi lhões até o fi nal
do ano o que é mu i to pou co, Se na do ra.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT
MT) – Mu i to obri ga da.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con vi do a no bre Se na do ra Serys Slhes sa ren-
ko para as su mir a Pre si dên cia, para que eu pos sa fa -
zer uma co mu ni ca ção, por cin co mi nu tos, pela Li de-
ran ça do PSDB. E de i xo de usar da pa la vra como ins -
cri to para que, em se gui da, pos sa mos re tor nar à lis ta
de ora do res, que já ha via che ga do ao seu fi nal.

Du ran te o dis cur so do Sr. ,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 pela Sra. Serys Slhes sa ren ko, su plen-
te de Se cre tá rio.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do Si que-
i ra Cam pos, como Lí der do PSDB, 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. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Srª Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho ra pi da men te a
esta tri bu na para dar co nhe ci men to não só a esta
Casa, nes te úl ti mo dia de con vo ca ção ex tra or di ná ria,
mas tam bém aos te les pec ta do res da TV Se na do,
aos ou vin tes da Rá dio Se na do de on das cur tas e aos 
po pu la res que as sis tem a esta ses são não-de li be ra ti-
va do Se na do que ama nhã, dia pri me i ro de agos to, o
PSDB – Par ti do da So ci al De mo cra cia Bra si le i ra re a li-
za rá um gran de en con tro na ci o nal na ci da de do Rio
de Ja ne i ro.

Nes se en con tro, de no mi na do “Os No vos De sa-
fi os do PSDB”, ha ve rá di ver sas pa les tras. A aber tu ra
será fe i ta pelo ex-Go ver na dor Mar ce lo Alen car, Pre si-
den te do PSDB es ta du al do Rio de Ja ne i ro. Em se gui-
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da, fa la rá o De pu ta do Ju tahy Ju ni or, nos so Lí der na
Câ ma ra dos De pu ta dos; o Se na dor Arthur Vir gí lio, Lí -
der do PSDB aqui no Se na do Fe de ral; o Pre si den te
Na ci o nal do PSDB, José Aní bal. Ha ve rá uma sé rie de
de ba tes e de pa les tras, com a pre sen ça de Re i nal do
Aze ve do, jor na lis ta; Sér gio Abran ches, ci en tis ta po lí ti-
co; Yos hi a ki Na ka no, eco no mis ta e di re tor da Esco la
de Eco no mia de São Pa u lo; Luiz Car los Men don ça de 
Bar ros, en ge nhe i ro, eco no mis ta, ex-Pre si den te do
BNDES e ex-Mi nis tro. De pu ta dos e Se na do res tam-
bém par ti ci pa ção dos de ba tes, além de di ver sos ou -
tros con vi da dos para o even to.

Sr. Pre si den te, o PSDB é um par ti do de per fil
pri vi le gi a do. Teve em seus qua dros ho mens como
Fran co Mon to ro, Má rio Co vas, en tre ou tros gran des
no mes na ci o na is. Tem oito Go ver na do res de Esta do e 
a gran de li de ran ça do Go ver na dor Ge ral do Alckmin e
do Go ver na dor Aé cio Ne ves. Sua ban ca da na Câ ma-
ra dos De pu ta dos é ex ce len te, como tam bém a do
Se na do Fe de ral. Aliás, um dos de ba te do res de ama -
nhã será o Se na dor Tas so Je re is sa ti, mo ti vo de or gu-
lho para qual quer Par ti do que o ti ves se em seus qua -
dros.

Te nho cer te za de que esse en con tro mar ca rá
um mo men to im por tan te de ama du re ci men to para o
PSDB. Te nho dito sem pre que, no meu en ten di men to,
a nos sa opo si ção não pode ser ou tra se não a opo si-
ção cons tru ti va. O Bra sil es pe rou de ma is por este mo -
men to. To dos nós, que te mos sen si bi li da de po lí ti ca,
de ve mos ace i tar o fato de que quis a so ci e da de bra si-
le i ra uma pro fun da mu dan ça ao ele ger o Pre si den te
Luiz Iná cio Lula da Sil va, a quem de se ja mos que faça
o go ver no de seus so nhos. Sua Exce lên cia dis se, no
ple ná rio des ta Casa, que não des per di ça ria essa
opor tu ni da de. E to dos vi mos o quan to foi di fí cil a sua
luta para che gar à Pre si dên cia da Re pú bli ca.

Des ta tri bu na, as se ve ro o pro fun do res pe i to que 
te mos pela fi gu ra do Pre si den te da Re pú bli ca. Esse
res pe i to sem pre será man ti do. Ja ma is, des ta tri bu na,
ras ga re mos a Cons ti tu i ção Fe de ral, ja ma is par ti ci pa-
re mos de atos pú bli cos em ofen sa ao Pre si den te da
Re pú bli ca e ao seu Par ti do. Não va mos vol tar a al gu-
mas pá gi nas do pas sa do. Enten de mos que cada Par-
ti do tem a sua luta, a sua his tó ria, os seus qua dros, a
sua for ma ção.

Srª Pre si den te, eu me or gu lho mu i to de in te grar
o PSDB. Pre ten do man ter a mi nha fi li a ção par ti dá ria
por este man da to in te i ro do Pre si den te Lula e pe los
pró xi mos anos e en qua drar-me den tro da Opo si ção,

com os li mi tes, com as di fi cul da des, mas tam bém
com aque la em pol ga ção de es tar dan do a mi nha con -
tri bu i ção crí ti ca e cons tru ti va ao que con si de ro im por-
tan te para o meu País. Dis se on tem e re pi to hoje que
não con si de ro ne ces sá rio para o meu Esta do, para
bus car ma i o res van ta gens até para apo i ar as ações
do jo vem Go ver na dor de meu Esta do, Mar ce lo Mi ran-
da, que eu ve nha a mu dar de Par ti do, indo para um
Par ti do da dita base ali a da. Não; en ten do que fi can do
em meu Par ti do, que foi, há bem pou co tem po, Go ver-
no, do qual me or gu lho e que te nho de fen di do des ta
tri bu na na qua li da de de vice-Lí der, es ta rei dan do uma 
con tri bu i ção ma i or à de mo cra cia, mos tran do que
exis tem os que acre di tam nos Par ti dos, que en ten-
dem que Par ti do não ser ve ape nas para ele i ção, mas
para um man da to, uma vida in te i ra, a exem plo do pro -
ce di men to de di ver sos Par la men ta res des ta e de ou -
tras Ca sas le gis la ti vas.

Apro ve i to para es cla re cer a ra zão de não po der
es tar pre sen te, ama nhã, ao Encon tro Na ci o nal do
PSDB, que irá acon te cer no Rio de Ja ne i ro, e que es -
pe ro seja mu i to pro ve i to so, am plo em de mo cra cia;
que seja pro fun da a re fle xão do PSDB; que seja man -
ti do um ní vel alto do que se en ten de como opo si ção.
Mas, ama nhã, pri me i ro de agos to, é um dia es pe ci al
para os to can ti nen ses. Nele, co me mo ra mos o ani ver-
sá rio do ex-Go ver na dor Si que i ra Cam pos.

Srª Pre si den te, Si que i ra Cam pos, por três ve-
zes, foi ele i to Go ver na dor do nos so Esta do, sem pre
em pri me i ro tur no. Como o Pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va, o ex-Go ver na dor não teve opor tu ni da de
de fre qüen tar as es co las; ini ci ou sua car re i ra, sua
luta, como car re ga dor de trens, no Rio de Ja ne i ro,
como of fi ce-boy do Par ti dão – teve sua car te i ra as si-
na da por Luiz Car los Pres tes.

Ho mem hu mil de, sim ples, hoje, Si que i ra Cam -
pos está fora do Go ver no. Ten do 80% das in ten ções
de voto na dis pu ta para o Se na do, dis se-me: “Meu fi -
lho, não da rei essa con tri bu i ção ne ga ti va ao País nem 
ao Se na do. Estan do você na que la Casa, o To can tins
há de es tar bem re pre sen ta do, pois eu se rei o pri me i-
ro a cri ti cá-lo e a co brar-lhe o seu man da to e os vo tos
que ob ti ver. Não pres ta rei o des ser vi ço de es tar mos,
os dois, mem bros da mes ma fa mí lia, ocu pan do va gas
no Se na do.Não! De i xo o ter ce i ro man da to que o povo 
me con fe riu para pas sar a ser um con se lhe i ro. É essa
fun ção que pre ten do exer cer da qui para fren te”.

Pela ra zão do ani ver sá rio de al guém tão que ri-
do, não por se tra tar de meu pai, mas por ter sido o
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Cons ti tu in te que con se guiu, jun to aos de ma is Srs.
Se na do res – mu i tos ain da aqui pre sen tes, como o
Se na dor Edi son Lo bão e tan tos ou tros –, a vi tó ria da
cri a ção do To can tins, na que la Assem bléia, por ter
sido o fun da dor da ci da de de Pal mas, por ser um ho -
mem pú bli co que, com sua hu mil da de, ca pa ci tou To -
can tins a ter hoje a clas si fi ca ção “A” da Se cre ta ria do
Te sou ro Na ci o nal, como o Esta do que me nos gas ta
com fo lha de pa ga men to dos três Po de res.

Mu i to te mos a co me mo rar em To can tins. E,
ama nhã, ce le bra re mos, em uma mis sa na ci da de de
Pal mas, os 75 anos de vida de Si que i ra Cam pos.
Peço a Deus Todo-Po de ro so que aben çoe o meu
Esta do. Fico or gu lho so de ver o meu povo se re u nir
para ho me na ge ar meu pai, ci da dão mu i to sim ples.

Srª Pre si den te, não pos so de i xar de ou vir o Se -
na dor Edi son Lo bão e, em se gui da, o Se na dor Pe dro
Si mon, haja vis ta que o Re gi men to me per mi te fazê-lo 
no ho rá rio des ti na do à co mu ni ca ção de Li de ran ça.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Se na dor
Edu ar do Si que i ra Cam pos, V. Exª, nes ta tar de, fala do 
que sabe so bre seu ilus tre pai, e per mi ta-me di zer
que tam bém falo do que sei. Se na dor Edu ar do Si que i-
ra Cam pos, co nhe ço seu pai há cer ca de 40 anos. Qu -
an do che guei a Bra sí lia era jor na lis ta po lí ti co. De po is,
tor nei-me De pu ta do. Des de essa épo ca fo mos co le-
gas de Par ti do. Fo mos vice-Lí de res do mes mo Par ti-
do e do Go ver no. Con vi vi com Si que i ra Cam pos lon -
ga men te, uma das me lho res fi gu ras da vida pú bli ca
bra si le i ra que co nhe ci em to dos os tem pos. Ho mem
de uma têm pe ra ex tra or di ná ria, obs ti na do na luta em
fa vor do povo, nun ca em fa vor de si pró prio – ja ma is o
vi lu tar por algo que dis ses se res pe i to a ele pró prio.
Sem pre o en con trei na ba ta lha pelo Bra sil, por Go iás,
Esta do que re pre sen ta va, e na imen sa ba ta lha pela
cri a ção do novo Esta do do To can tins, o que, afi nal,
con se guiu qua se com o sa cri fí cio da pró pria vida. Só
um ho mem com essa ori gem e obs ti na ção se ria ca -
paz de fa zer o que ele fez. O ve lho Si que i ra Cam pos
ago ra ani ver sa ria. Sua pes soa con fun de-se com o
pró prio Esta do do To can tins. Um e ou tro pa re cem ca -
mi nhar jun tos. To can tins vive um pe río do de cres ci-
men to eco nô mi co, de mo grá fi co e de im por tân cia. E
Si que i ra Cam pos tam bém cres ce – em bo ra não seja
mais por ta dor de man da to ele ti vo – no res pe i to do
seu povo e dos seus ami gos. Leve ao seu ilus tre pai
esta mi nha men sa gem, de que faz mu i ta fal ta nes ta
Casa. Se Si que i ra Cam pos aqui es ti ves se, se gu ra-
men te es ta ria nos trans mi tin do as lu zes da sua ex pe-

riên cia e com pe tên cia. Por tan to, ele nos faz fal ta, em -
bo ra ja ma is te nha sido Se na dor. Leve a ele, Se na dor
Edu ar do Si que i ra Cam pos, o meu abra ço, de mi nha
fa mí lia, de meus fi lhos, que, como eu, gos tam dele.
Que Deus o aju de a ter um ani ver sá rio fe liz ao lado da 
fa mí lia, ao lado de seu povo de To can tins e ao lado do
Esta do pelo qual ele tan to ba ta lhou.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB –
TO) – Agra de ço suas pa la vras, Se na dor Edi son Lo bão,
pois sei que V. Exª é um dos ami gos de quem ele mu i to
se or gu lha. V. Exª sabe o quan to ele o ad mi ra, por tan to,
cer ta men te, re ce be rá, com ale gria, o seu abra ço e o de
sua fa mí lia.Agra de ço a ge ne ro si da de de suas pa la vras
para com a fi gu ra sim ples de meu pai.

Srª Pre si den te, en cer ra rei logo após o apar te do 
Se na dor Pe dro Si mon.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Se na dor
Edu ar do Si que i ra Cam pos, não tive a fe li ci da de de
con vi ver, como o ilus tre Se na dor do Ma ra nhão, com o
ex-Go ver na dor Si que i ra Cam pos, e tam bém não sa -
bia que ele ti nha uma ati vi da de tão in ten sa – 45 anos
só como Par la men tar. Mas que ro di zer que te nho a
mais pro fun da ad mi ra ção por seu pai. Lem bro-me de
como foi es tra nha a cri a ção do seu Esta do. Em to das
as eman ci pa ções, na cri a ção de no vos Esta dos, hou -
ve uma luta tre men da. O co i ta do do Mato Gros so mu i-
to se es for çou para não de i xar sair o Mato Gros so do
Sul. Qu an to a Go iás, não; foi uma tran qüi li da de. Todo
o Go iás que ria a eman ci pa ção do To can tins. Eu per -
gun ta va para os Se na do res: “Mas por que isso?” Ao
que res pon di am: “Aque la re gião é uma ter ra mu i to
ruim; não há o que fa zer ali; só atra pa lha o de sen vol vi-
men to do Esta do de Go iás; é mu i to di fí cil”. E vejo que
as ad mi nis tra ções se gui das da que le Go ver na dor fi-
ze ram uma re vo lu ção na que le Esta do. Re al men te, o
de sen vol vi men to, o pro gres so, o cres ci men to e o
avan ço, a nova Bra sí lia que se cons tru iu em Pal mas,
com um lago que de bo cha do nos so, por ser mu i tas
ve zes ma i or que o de Bra sí lia, tudo que foi fe i to ali nos 
dá uma de mons tra ção da ca pa ci da de e do es for ço
ex cep ci o nal do seu ilus tre pro ge ni tor. Vejo a ale gria
com que V.Exª fala dele e a con si de ro ab so lu ta men te
jus ta e cor re ta. V. Exª tem do que se hon rar e a enor -
me res pon sa bi li da de de con ti nu ar uma obra tão im-
por tan te e tão sig ni fi ca ti va como a do ex-Go ver na dor
Si que i ra Cam pos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Se na dor Pe dro Si mon, fico co mo vi do sa ben-
do da sin ce ri da de, da au ten ti ci da de do va lor das suas 
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pa la vras, pois sei o que V. Exª re pre sen ta para esta
Casa. Le va rei ao ve lho Si que i ra Cam pos – como se
diz no To can tis – as pa la vras ge ne ro sas de V. Exª.

Srª Pre si den te, vol to a di zer que es ta rei au sen te
do Encon tro do PSDB por ra zão mais do que jus ta.
Agra de ço a to dos.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Shles sa ren ko) –
Com a pa la vra o Se na dor Au gus to Bo te lho.

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR. Pro nun-
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Srª
Pre si den te Serys Shles sa ren ko, Srªs e Srs. Se na do res,
den tre os mais im por tan tes even tos des por ti vos in ter-
na ci o na is mar ca dos para o cor ren te ano, des pon ta a re -
a li za ção, no pe río do de 1 a 17 de agos to pró xi mo, da
14ª edi ção dos Jo gos Pan-Ame ri ca nos, com pe ti ção que 
re ú ne os me lho res atle tas das Amé ri cas, a cada qua tro
anos, des ta fe i ta ten do como sede a ci da de de San to
Do min go, na Re pú bli ca Do mi ni ca na.

Os Jo gos são se me lhan tes às Olim pía das e são 
re a li za das a cada qua triê nio, an te ce den do em um
ano às Olim pía das, numa ver são ads tri ta aos con ti-
nen tes ame ri ca nos. His to ri ca men te, sua ori gem
deu-se em 1926, com a re a li za ção dos pri me i ros Jo -
gos Cen tro-Ame ri ca nos. Em 1932, sob a ins pi ra ção
dos Jo gos Olím pi cos de Los Ange les, re pre sen ta ções
de pa í ses la ti no-ame ri ca nos no Co mi tê Olím pi co
Inter na ci o nal (COI) pro pu se ram a re a li za ção de com -
pe ti ção re u nin do as na ções das Amé ri cas, com a fi na-
li da de pre cí pua de ne las for ta le cer o es por te.

A idéia ori gi nou o pri me i ro Con gres so Espor ti vo
Pan-Ame ri ca no, re a li za do em 1940, na ci da de de Bu -
e nos Ai res, quan do fi cou de fi ni do que os Jo gos ini ci a-
is se ri am dis pu ta dos em 1942, na que la ca pi tal. Po-
rém, de fla gra da a Se gun da Gu er ra Mun di al, so men te
ao tér mi no do con fli to, no trans cor rer do se gun do
Con gres so, re a li za do em Lon dres, du ran te as Olim-
pía das de 1948, ela foi con fir ma da como sede dos pri -
me i ros Jo gos, com aber tu ra en tão mar ca da para 25
de fe ve re i ro de 1951. Esse even to re u niu 2.513 atle -
tas, re pre sen tan do 21 pa í ses, em de zo i to mo da li da-
des de dis pu ta.

Des de en tão, em mais de meio sé cu lo, ja ma is
os Jo gos de i xa ram de ser re a li za dos. Nes se pe río do,
a com pe ti ção, que teve a ci da de bra si le i ra de São Pa -
u lo como sede no ano de 1963, ja ma is de i xou de ser
re a li za da, cres cen do de ta ma nho e de sig ni fi ca do.
Do brou em nú me ro de pa í ses par ti ci pan tes, de mo da-

li da des es por ti vas e de atle tas, trans for man do-se
num dos prin ci pa is even tos do es por te mun di al.

Para os Jo gos de San to Do min go, até o iní cio do 
cor ren te mês, es ta va de fi ni da a re pre sen ta ção bra si-
le i ra em 40 mo da li da des, sen do que em judô e tri a tlo,
se rão as duas úl ti mas com pe ti ções que con ta rão
pon tos para de fi nir a par ti ci pa ção nas Olim pía das de
Ate nas, em 2004.

O Bra sil, tra di ci o nal men te, vem edi fi can do vi to ri o-
sa par ti ci pa ção nos Jo gos, re ve lan do atle tas que me re-
ce ram o apla u so e a ad mi ra ção in ter na ci o na is, como,
en tre ou tros, João Car los de Oli ve i ra, Hor tên cia, Pa u la,
Ri car do Pra do, Fer nan do Sche rer, Le an dro Ma ce do,
Cláu dio Kano, Hugo Ho ya ma, Rób son Ca e ta no, Ero nil-
de de Ara ú jo e Lu i sa Pa ren te, ven ce do res em suas
com pe ti ções, além do na da dor Gus ta vo Bor ges, que,
em três Pan-Ame ri ca nos, con quis tou sete me da lhas de
ouro, seis de pra ta e duas de bron ze.

Para tan to, sem pre con ta com o for te apo io do
Co mi tê Olím pi co Bra si le i ro (COB), cri a do em 8 de ju -
nho de 1914, por ini ci a ti va da Liga Me tro po li ta na de
Sports Atlé ti cos, ten do en tre os seus ma i o res ob je ti-
vos a re pre sen ta ção e a di fu são do ide al olím pi co no
ter ri tó rio pá trio. Para isso, man tém, atu al men te, pro -
gra mas de in ter câm bio, con vê ni os, es tu dos e in cen ti-
vos. Atua em con jun to com as Con fe de ra ções Na ci o-
na is que têm suas mo da li da des es por ti vas como
com po nen tes da pro gra ma ção dos Jo gos Olím pi cos.

A pro pó si to, o COB foi ci en ti fi ca do de que a
Con fe de ra ção Bra si le i ra de Fu te bol quer en vi ar equi -
pes mas cu li na e fe mi ni na de atle tas com me nos de
vin te anos de ida de para dis pu tar, nos Jo gos, os tor -
ne i os da mo da li da de, en fren tan do as re pre sen ta ções
da Argen ti na, Pa ra guai, Mé xi co, Co lôm bia, Gu a te ma-
la, Cuba, Re pu bli ca Do mi ni ca na, Ca na dá, Ha i ti e
Cos ta Rica.

Sob a Pre si dên cia de Car los Arthur Nuz man, o
Co mi tê Olím pi co Bra si le i ro, em con jun to com as Con -
fe de ra ções Bra si le i ras Olím pi cas, os atle tas e as
equi pes pro fis si o na is de apo io, vem tra ba lhan do de
modo in can sá vel para o de sen vol vi men to do es por te
em nos so País, para isso con tan do com os be ne fí ci os
pre vis tos nas dis po si ções da Lei nº 10.264, de 16 de
ju lho de 2001, re co nhe ci da como “mola pro pul so ra do 
de sen vol vi men to das mo da li da des olím pi cas”.

Mais co nhe ci da como Lei Agne lo/Piva, numa
pro ce den te ho me na gem aos seus au to res, o Se na dor
Pe dro Piva e o De pu ta do Agne lo Qu e i roz, esse man -
da men to le gal cons ti tui a ga ran tia de que, pela pri me i-
ra vez na his tó ria, o es por te olím pi co pode dis por de
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seus pró pri os re cur sos fi nan ce i ros, para de modo
per ma nen te pro mo ver o pla ne ja men to e a exe cu ção
dos pro gra mas das Con fe de ra ções Bra si le i ras Olím -
pi cas.

Assim, os va lo res pro ve ni en tes da ar re ca da ção
de 2% dos prê mi os das lo te ri as fe de ra is são dis tri bu í-
dos para o Co mi tê Olím pi co Bra si le i ro (COB), no per -
cen tu al de 85%, e para o Co mi tê Pa ra o lím pi co Bra si-
le i ro (CPB) – co mi tê das pes so as por ta do ras de ne -
ces si da des es pe ci a is –, no per cen tu al de 15%.

Na prá ti ca, os be ne fí ci os da Lei Agne lo/Piva vão 
per mi tir o pla ne ja men to e a exe cu ção de pro je tos de
de sen vol vi men to de di fe ren tes mo da li da des es por ti-
vas; a re a li za ção de tre i na men to con tí nuo e es pe cí fi-
co no País e no ex te ri or; a par ti ci pa ção de atle tas e
pes so al téc ni co nas com pe ti ções ofi ci a is e amis to sas,
no País e no ex te ri or; cri a ção de equi pes olím pi cas
per ma nen tes, me di an te o pa ga men to de au xí lio para
ma nu ten ção de atle tas e con tra ta ção de téc ni cos pro -
fis si o na is; in ves ti men to na for ma ção do es por te de
base e na des co ber ta de no vos ta len tos; a mo der ni-
za ção da ges tão ad mi nis tra ti va das en ti da des de di re-
ção; aqui si ção de ma te ri al es por ti vo es pe cí fi co e es -
sen ci al ao de sen vol vi men to de cada mo da li da de; e a
re a li za ção de cur so de for ma ção, es pe ci a li za ção e
atu a li za ção de téc ni cos e ár bi tros. Tudo isso com
aque les 2% da lo te ria fe de ral.

Até o pri me i ro tri mes tre do cor ren te ano, be ne fi-
ci a ram-se de ações man ti das com os re cur sos da Lei
Agne lo/Piva o atle tis mo, o bad min ton, o bas que te-
bol, o be i se bol, o boxe e ou tras mo da li da des de es -
por te.

É ine vi tá vel re pi sar que essa é a pri me i ra vez,
na His tó ria do País, que se des ti nam re cur sos de
modo con ti nu a do di re ta men te ao Co mi tê, com o ob je-
ti vo de de sen vol ver o es por te olím pi co bra si le i ro, num
pro ces so sub me ti do à per ma nen te fis ca li za ção do
Tri bu nal de Con tas da União (TCU).

Nes te mês, se rão li be ra dos R$3,48 mi lhões
para as Con fe de ra ções Bra si le i ras Olím pi cas, ob ser-
va dos os per cen tu a is fi xa dos em ja ne i ro úl ti mo. O
atle tis mo, os des por tos aquá ti cos, a vela a mo tor e o
vo le i bol re ce be rão R$ 232 mil; a gi nás ti ca, o han de-
bol, o hi pis mo, o judô e o remo re ce be rão R$174 mil; o 
Be i se bol, o soft bol, a ca no a gem, o ci clis mo, o tê nis, o 
tê nis de mesa, o tiro es por ti vo e o tri a tlo re ce be rão
R$116 mil.

Em sín te se, Srª Pre si den te, os Jo gos Pan-Ame -
ri ca nos de San to Do min go, como os que o an te ce de-
ram, vão cons ti tu ir, de cer to, mais um dos exem plos
de exal ta ção da fi lo so fia olím pi ca, que se fun da men ta

na li ber da de, na so li da ri e da de e na igual da de eco nô-
mi ca, so ci al e cul tu ral, e que apon ta o es por te, Se na-
dor Pe dro Si mon, como con tri bu i ção in subs ti tu í vel ao
aper fe i ço a men to do ho mem e à exal ta ção do re qui si-
to per ma nen te da cor di a li da de nas re la ções uni ver sa-
is com seus se me lhan tes.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
A SRA.. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor João Ca pi be ri-
be, por 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.) – Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se nho-
res te les pec ta do res da Tv Se na do e ou vin tes da Rá -
dio Se na do, com vis tas à 5ª Con fe rên cia Mi nis te ri al
da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio, que terá lu gar
em Can cun, no Mé xi co, en tre o dia 10 e 14 de se tem-
bro de 2003, a Rede Par la men tar Inter na ci o nal, cri a-
da no âm bi to do Fó rum Par la men tar de Por to Ale gre,
pro põe a in clu são de 10 pro pos tas na agen da da con -
fe rên cia.

Os par la men ta res as so ci a dos à Rede se com -
pro me te ram a apo i ar es sas 10 me di das, nos de ba tes
par la men ta res e nas re so lu ções, que se rão ado ta das
tan to an tes quan to du ran te a Con fe rên cia Mi nis te ri al
da OMC, e a de fen dê-las no de cor rer da mes ma. So li-
ci tam a to dos os par la men ta res do Pla ne ta a subs cre-
ver uma de cla ra ção co mum com pos ta de 10 pon tos
anun ci a dos aba i xo.

Faço ques tão de enun ci ar os 10 pon tos da pro -
pos ta da Rede Par la men tar Inter na ci o nal no sen ti do
de que a so ci e da de ci vil, nós, que re ce be mos as con -
se qüên ci as, os efe i tos, da de ci são da OMC, da de ci-
são da glo ba li za ção dos mer ca dos, pos sa mos ter efe -
ti va men te al gu ma par ti ci pa ção.

1. Ga ran tir o con tro le de mo crá ti co.
As de ci sões fo ram to ma das até hoje à re ve lia

dos par la men tos, das so ci e da des na ci o na is. O pro-
ces so de ne go ci a ção na OMC, que con duz à con clu-
são e à im ple men ta ção de acor dos, não pode con ti-
nu ar sen do um sim ples as sun to in ter go ver na men tal.
Acre di ta mos que as sem bléi as ele i tas de mo cra ti ca-
men te de vem de sem pe nhar seu pa pel em todo o pro -
ces so de ne go ci a ção e na im ple men ta ção dos acor -
dos da OMC. As to ma das de po si ção em ma té ria de
co mér cio de vem ser dis cu ti das an te ci pa da men te no
in te ri or dos par la men tos e, em con jun to, por as sem-
bléi as em to dos os pa í ses da Orga ni za ção Mun di al do 
Co mér cio.
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Qu e ro des ta car a ini ci a ti va do Go ver no bra si le i-
ro – do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va – com re -
la ção à po lí ti ca ex ter na ao con vi dar um re pre sen tan te
des ta Casa e da Câ ma ra Fe de ral para acom pa nhar a
dé ci ma quar ta re u nião do Co mi tê de Ne go ci a ções
Co mer ci a is da Alca, re a li za da em El Sal va dor. Lá es ti-
ve, jun ta men te como o Se na dor Edu ar do Aze re do, e
pu de mos cons ta tar que as ne go ci a ções acon te ce ram
às por tas fe cha das, sem a me nor le gi ti mi da de de mo-
crá ti ca. São de ci sões to ma das à re ve lia das so ci e da-
des na ci o na is, que não po dem, de for ma al gu ma,
con ti nu ar a ocor rer. Por isso, o Pre si den te Lula, por
de li be ra ção, con vi dou uma re pre sen ta ção do Par la-
men to Na ci o nal.

2. Con clu ir pri me i ro os as sun tos pen den tes
e cons tru ir con sen sos.

Não é hora de abor dar no vos tra ta dos so bre in -
ves ti men tos, con cor rên ci as, mer ca dos pú bli cos ou
re gu la men ta ção al fan de gá ria (os cha ma dos te mas
de Cin ga pu ra). Não se pode ace i tar uma am pli a ção
ain da ma i or das com pe tên ci as da OMC en quan to não 
se avan ça, en quan to não são ti ra das con clu sões so -
bre te mas es sen ci a is que di zem res pe i to ao de sen-
vol vi men to sus ten tá vel. Inú me ras ques tões pen den-
tes des de a cri a ção da OMC não fo ram ain da su fi ci-
en te men te ne go ci a das nem de ci di das ou im ple men-
ta das. A OMC não cum priu ne nhum dos pra zos que
se ti nha fi xa do, em te mas como a im ple men ta ção dos
acor dos pas sa dos, o tra ta men to es pe ci al e di fe ren ci-
a do, a pro pri e da de in te lec tu al, a sa ú de pú bli ca, as
mo da li da des na agri cul tu ra, en tre ou tros. Nada foi
cum pri do. Abrir ne go ci a ções so bre os te mas de Cin -
ga pu ra am pli a ria ain da mais o cam po de com pe tên-
cia da OMC e ser vi ria aos in te res ses dos Esta dos
Uni dos e das em pre sas mul ti na ci o na is, em de tri men-
to dos in te res ses dos pa í ses em vias de de sen vol vi-
men to.

3. Man ter e for ta le cer a co ber tu ra dos ser vi-
ços pú bli cos.

As ne go ci a ções so bre o Acor do Ge ral so bre o
Co mér cio de Ser vi ços (AGCS) põem em pe ri go o
aces so aos ser vi ços pú bli cos. Ne nhu ma obri ga ção
de ve ria ser im pos ta aos pa í ses, es pe ci al men te aos
pa í ses em de sen vol vi men to, para que pri va ti zem
seus ser vi ços pú bli cos, em par ti cu lar o aces so à
água, o tra ta men to e a dis tri bu i ção de ener gia, a edu -
ca ção e a sa ú de.

Essa re co men da ção já che ga tar de no que diz
res pe i to à pri va ti za ção do se tor elé tri co no Bra sil, cujo 
re sul ta do foi o Apa gão vi vi do por to dos nós. Há tam -

bém ou tra pre o cu pa ção em re la ção aos ser vi ços pú -
bli cos, que é a ex pan são da te le fo nia.

É evi den te que a aber tu ra da te le fo nia para os
in ves ti men tos ex ter nos am pli ou a ofer ta de ser vi ços e 
o nú me ro de pes so as ser vi das, mas nes te mo men to,
em fun ção do acor do ta ri fá rio da equi pa ra ção das ta -
ri fas na ci o na is com o dó lar, exis tem al gu mas ci da des
em que qua se 50% dos te le fo nes es tão mu dos, por -
que a po pu la ção não ga nha em dó lar. Por tan to, não
tem di nhe i ro para pa gar a con ta te le fô ni ca.

Essa ma nu ten ção dos ser vi ços pú bli cos pre ci sa
ser olha da com mu i ta aten ção, por que te mos pe los
me nos uma ex pe riên cia, que eu cha ma ria de de sas-
tro sa, que é a pri va ti za ção do se tor elé tri co, e al gu-
mas di fi cul da des cres cen tes em re la ção à pri va ti za-
ção das co mu ni ca ções no nos so País.

Por tan to, al guns se to res de ser vi ços como água 
e sa ú de têm uma im por tân cia es pe ci al para pa í ses
em via de de sen vol vi men to e tam bém para os me nos
de sen vol vi dos, por que ge ram um im pac to di re to e
dra má ti co na vida diá ria das po pu la ções. Por essa ra -
zão, exi gem um tra ta men to es pe ci al.

Evi den te que gos ta ría mos de ter uma sa ú de
com as sis tên cia bem me lhor do que é pos sí vel de se
con se guir hoje. No en tan to, se abrir mos o ser vi ço de
sa ú de para a pri va ti za ção, te re mos uma re gres são
por que a ma i o ria dos po bres não po de rá pa gar.

4. O aces so aos me di ca men tos deve ser ga -
ran ti do, a sa ú de pú bli ca é a pri o ri da de.

Tra ta-se da ques tão dos me di ca men tos, onde o
Bra sil tem uma po si ção mu i to cla ra.

Na Con fe rên cia Mi nis te ri al da OMC em Doha,
em no vem bro de 2001, foi es ta be le ci do um acor do
so bre a ques tão do aces so aos me di ca men tos es sen-
ci a is. Lan ça mos um ape lo a to dos os mem bros da
OMC para que to mem por base o acor do de Doha no
que con cer ne ao tema es sen ci al das li cen ças obri ga-
tó ri as de im por ta ção (§ 6º da De cla ra ção – Acor do so -
bre Aspec tos dos Di re i tos de Pro pri e da de Inte lec tu al
re la ci o na dos com o Co mér cio (ADPIC/TRIPS) e tam -
bém com a sa ú de pú bli ca).

Cada país deve ter a pos si bi li da de de pro du zir e
im por tar me di ca men tos ge né ri cos caso ne ces si te de -
les para pro te ger a sa ú de pú bli ca de seus ha bi tan tes.

5. Não às pa ten tes so bre a vida.
E já te mos al guns pro ble mas que en vol vem re -

cur sos da bi o di ver si da de bra si le i ra, pa ten te a dos em
vá ri os pa í ses.

Pa ten te ar as for mas de vida deve ser pro i bi do
com o fim de pre ser var a bi o di ver si da de, a se gu ran ça
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ali men tar e os di re i tos dos po vos in dí ge nas, vi san do
pro te gê-los da usur pa ção dos re cur sos ge né ti cos por
par te das em pre sas trans na ci o na is.

Nes se as pec to, eu gos ta ria de des ta car aqui a
pre sen ça da De pu ta da Ja ne te Ca pi be ri be, que é au -
to ra da lei de aces so e pro te ção da bi o di ver si da de no
Ama pá, quan do foi De pu ta da Esta du al. Te mos que ter 
tam bém a lei na ci o nal que pro te ja a nos sa bi o di ver si-
da de e o sa ber tra di ci o nal da nos sa po pu la ção. Isso é
fun da men tal.

Con tu do, em seu art. 27.3b, per mi te uma re vi-
são dos dis po si ti vos re la ci o na dos com o pa ten te a-
men to das for mas de vida. Apo i a mos os pa í ses em
vias de de sen vol vi men to em sua de man da de im ple-
men ta ção do art. 27.3b e, em par ti cu lar, a po si ção as -
su mi da pelo gru po de pa í ses afri ca nos, pe din do que
seja es cla re ci do que plan tas, ani ma is e mi cro or ga nis-
mos não po dem ser pa ten te a dos, como fi ze ram com
o cu pu a çu; que um sis te ma sui ge ne ris de pro te ção
de va ri e da des de plan tas pode in clu ir sis te mas que
pro te gem os di re i tos in te lec tu a is dos po vos in dí ge nas
e das co mu ni da des cam po ne sas; que o Acor do-Ge ral
so bre o Co mér cio de Ser vi ços (AGCS) deve ser ori -
en ta do de for ma a ser com pa tí vel com a Con ven ção
so bre Bi o di ver si da de e o tra ta do da FAO so bre os re -
cur sos ge né ti cos ve ge ta is.

E con cla mo as Sras e os Srs. Se na do res para
as si nar es ses dez pon tos da nos sa De cla ra ção, pro -
pos tos à OMC. 

6. Pro te ger a in de pen dên cia dos Acor dos
Mul ti la te ra is Ambi en ta is (AMA). 

Esse é um pon to fun da men tal para uma po tên-
cia am bi en tal como o Bra sil. A OMC é o úni co or ga nis-
mo do ta do de po der para san ci o nar. Entre tan to, isso
não sig ni fi ca que suas re gras es te jam aci ma de qual -
quer ou tra nor ma in ter na ci o nal. As pre o cu pa ções am -
bi en ta is, por exem plo, não de ve ri am de pen der da
OMC. A pro te ção ao meio am bi en te não tem por ob je-
ti vo dis tor cer o co mér cio. A pro te ção do meio am bi en-
te é uma me di da ne ces sá ria para ga ran tir o fu tu ro co -
mum. Logo, não deve ser san ci o na da pela OMC. É
por isso que nos opo mos a qual quer mu dan ça ou re -
for mu la ção dos Acor dos Mul ti la te ra is Ambi en ta is
para ali nhá-los com a OMC, con for me pro pu se ram os
Esta dos Uni dos e a União Eu ro péia, mas que fo ram
re cu sa dos pela ma i o ria dos par ti ci pan tes da Con fe-
rên cia de Jo ha nes bur go.

Está fi can do ro ti ne i ro que as pro pos tas ori gi na-
das dos Esta dos Uni dos ou da União Eu ro péia con -
tra ri em os in te res ses dos pa í ses do Sul, em vias de
de sen vol vi men to. Se fi zer mos um ba lan ço dos in ves-

ti men tos fe i tos nos úl ti mos 12 ou 13 anos – e no iní cio
da dé ca da de 90, um Pre si den te da Re pú bli ca de cla-
rou que o Bra sil pre ci sa va che gar à mo der ni da de –,
sa i bam que os in ves ti men tos nes se pe río do se con -
cen tra ram nos pa í ses do Nor te. Para se ter uma idéia,
os Esta dos Uni dos têm mais in ves ti men tos na Ho lan-
da do que no Mé xi co, País que faz par te do Naf ta, o
blo co com pos to pelo Ca na dá, Esta dos Uni dos e Mé -
xi co. Por tan to, os Esta dos Uni dos in ves ti ram mais em
um úni co país eu ro peu, a Ho lan da, do que em seu vi -
zi nho, o Mé xi co. A União Eu ro péia, a Eu ro pa dos 15,
de sua par te in ves tiu mais no Te xas, em um úni co
Esta do ame ri ca no do que em toda a Amé ri ca do Sul.

Por tan to, esse pro ces so de ajus te es tru tu ral em
nos sa eco no mia nos úl ti mos 12 anos e de am pli a ção
nos tra ta dos de li vre co mér cio só be ne fi ci ou os pa í ses
do Nor te e am pli ou a po bre za dos pa í ses do Sul. E
nós pre ci sa mos es tar mu i to aten tos para essa nova
ro da da de ne go ci a ções que ocor re rá em Can cun, en -
tre os dias 10 e 14 de se tem bro. Por tan to, pre ci sa mos
pro te ger a nos sa le gis la ção am bi en tal.

7. Re for çar a di ver si da de da agri cul tu ra no
mun do.

Con su mi do res e pro du to res do mun do in te i ro
es tão in te res sa dos no de sen vol vi men to ru ral e que a
pro du ção pri má ria uti li ze prá ti cas que res pe i tem o
meio am bi en te. Tam bém é con si de ra do fun da men tal
para o nos so fu tu ro co mum o di re i to dos po vos se ali -
men ta rem eles pró pri os, de te rem um mí ni mo de se -
gu ran ça ali men tar e aces so à água.

8. Abo lir os sub sí di os para a ex por ta ção.
Este é um pon to de ci si vo para se avan çar qual -

quer ne go ci a ção, como ve re mos.

Os sub sí di os e ou tros me ca nis mos de apo io
para a ex por ta ção de tur pam a ca de ia de pro du ção
agrí co la. Com fre qüên cia, ser vem para au men tar os
lu cros dos gran des agro ex por ta do res, pon do em pe -
ri go a so bre vi vên cia de pe que nos pro du to res, tan to
no Sul como no Nor te. Só um de sen vol vi men to sus -
ten tá vel e um co mér cio igua li tá rio po dem ga ran tir a
exis tên cia da agri cul tu ra e a se gu ran ça ali men tar
para o fu tu ro. Pe di mos a su pres são dos sub sí di os
para a ex por ta ção de to dos os pa í ses, es pe ci al men-
te dos in dus tri a li za dos.

O Mer co sul, na 14ª re u nião do co mi tê co mer ci-
al da Alca, pro pôs que se eli mi nas se da Amé ri ca, do 
nos so Con ti nen te, qual quer sub sí dio à ex por ta ção
de pro du tos agrí co las. Eu ima gi no que os ame ri ca-
nos, Se na dor Pe dro Si mon e Se na dor Ga ri bal di
Alves Fi lho, não vão ace i tar isso.
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Por tan to, nós ire mos à re u nião da OMC, em
Can cun, para exi gir a su pres são dos sub sí di os.

(As sub ven ções dos pa í ses de sen vol vi dos à
agri cul tu ra são da or dem de US$320 bi lhões anu a is;
qua se um bi lhão por dia. O Mi nis tro da Agri cul tu ra,
Ro ber to Ro dri gues, após re u nião com o Gru po de
Ca irns – gru po que re ú ne os prin ci pa is pa í ses ex-
por ta do res agrí co las –, de cla rou que: “se a ques tão
agrí co la não for tra ta da não ha ve rá ro da da de ne go-
ci a ções em Can cun”.)

Eu acre di to que é uma po si ção que terá de pre -
va le cer. Ontem, as sis tin do a uma en tre vis ta no pro-
gra ma do Jô So a res, de um re pre sen tan te da ONU,
de um ci da dão nas ci do na Gu i né-Bis sau, uma ex-co -
lô nia por tu gue sa, ele de cla ra va que os sub sí di os da -
dos a uma vaca eu ro péia che gam à or dem de
US$960 por ano.

A aju da hu ma ni tá ria aos pa í ses afri ca nos, se
não me en ga no, é de US$8 a US$10 por ano, per ca -
pi ta, o que é uma bru ta li da de e de mons tra, com cla -
re za, que ain da vi ve mos sob a égi de do co lo ni a lis mo.
Ou seja, não mu dou nada nes ses 500 anos, prin ci pal-
men te em re la ção à Áfri ca. Eu gos ta ria de en cer rar,
tra tan do da vi si ta do Pre si den te Lula ao con ti nen te
afri ca no.

9. Me lho rar os di re i tos dos tra ba lha do res e
tra ba lha do ras.

Fa lou-se em fle xi bi li zar di re i to de tra ba lha do res
e tra ba lha do ras na úl ti ma dé ca da do País. Era a úni ca
co i sa so bre a qual se fa la va para re du zir o cus to-Bra-
sil. Esse era o dis cur so.

Con vo ca mos os mem bros da OMC para que
res pe i tem as con ven ções da Orga ni za ção Inter na ci o-
nal do Tra ba lho (OIT) so bre os di re i tos fun da men ta is
do tra ba lha dor, em par ti cu lar no que con cer ne à li ber-
da de de as so ci a ção dos tra ba lha do res e tra ba lha do-
ras. A re gu la men ta ção dos di re i tos so ci a is deve con ti-
nu ar sen do uma com pe tên cia da OIT, e não pode ser
usa da para fins pro te ci o nis tas, nem como me ca nis mo
de bar re i ra co mer ci al. Pe di mos à OMC que res pe i te
as de ci sões da OIT e que ou tor gue a este or ga nis mo
a qua li da de de ob ser va dor na OMC.

10. Apli car sis te ma ti ca men te os prin cí pi os
de pre ca u ção e de sus ten ta bi li da de.

Não se pode apli car a mes ma re gu la men ta ção a 
par tes de si gua is.

Ima gi nem com pa rar o Bra sil, que tem 170 mi-
lhões de ha bi tan tes, com Be li ze, que pos sui 200 mil
ha bi tan tes!

O co mér cio é um meio, não uma fi na li da de em
si. Com o fim de evi tar efe i tos ne ga ti vos, es tu dos de
im pac to re la ti vos aos efe i tos das me di das so bre a
sus ten ta bi li da de de vem ser le va dos a cabo an tes de
co me çar as ne go ci a ções (em seus as pec tos so ci al,
am bi en tal e eco nô mi co). Cada país deve con ser var
in te i ra li ber da de para de ter mi nar o ris co que pode
exis tir quan to à sa ú de e ao bem-es tar dos seus ci da-
dãos, ao meio am bi en te, além de ado tar as me di das
de pre ca u ção cor res pon den tes.

Nes se as pec to, vale lem brar a fome que ma tou
1,5 mi lhão de ir lan de ses no sé cu lo XIX, em 1840, por -
que eles só ti nham uma va ri e da de de ba ta ta, que foi
atin gi da por um fun go, e a fome se es pa lhou na Irlan -
da, ce i fan do a vida de 1,5 mi lhão de ir lan de ses.

Para en cer rar, Sr. Pre si den te, que ro di zer que o
Pre si den te Lula bus ca ex pan dir as re la ções do nos so
País com o mun do. Du ran te mu i to tem po es ti ve mos
es tre i ta men te ali nha dos à po lí ti ca ex ter na ame ri ca na
e, no má xi mo, à da União Eu ro péia. Nes te mo men to,
há uma es tra té gia para am pli ar as nos sas re la ções de 
co o pe ra ção, as nos sas re la ções co mer ci a is; e o Pre -
si den te vai à Áfri ca, um con ti nen te es va zi a do pela sa -
nha do co lo ni a lis mo e do im pe ri a lis mo.

A Áfri ca é um con ti nen te que viu a sua po pu la-
ção ser re du zi da, atra vés da his tó ria, pelo trá fi co de
es cra vos e nós bra si le i ros te mos uma iden ti da de com
a Áfri ca, em fun ção da pre sen ça mas si va do povo afri -
ca no na for ma ção da so ci e da de bra si le i ra.

Nós, bra si le i ros, so mos uma nova et nia, como
di zia o Se na dor que des cre veu a so ci e da de bra si le i ra
– não foi Gil ber to Frey re, foi um Se na dor que ri do e
lem bra do aqui to das as ve zes que fa la mos do povo
bra si le i ro, cujo nome me foge à me mó ria nes te mo -
men to.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) –
Darcy Ri be i ro.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –
Darcy Ri be i ro. Obri ga do, Se na dor Ga ri bal di. Foi en tão
o Se na dor Darcy Ri be i ro quem afir mou que nós, bra -
si le i ros, so mos uma nova et nia – e de fato so mos! –,
mas te mos uma for te he ran ça afri ca na.

A Áfri ca foi es va zi a da pela sa nha do im pe ri a lis-
mo e pela co bi ça in ter na ci o nal. Tan to que a re vo lu ção
in dus tri al, Sr. Pre si den te, se deu em fun ção da acu -
mu la ção ca pi ta lis ta fe i ta pe los in gle ses atra vés do trá -
fi co de es cra vos. Com essa acu mu la ção, com esse
gran de ca pi tal, cons tru í do atra vés des sa prá ti ca hor -
ren da do trá fi co de se res hu ma nos, pro mo veu-se a
re vo lu ção in dus tri al, in ves tiu-se na pes qui sa, che-
gou-se à má qui na a va por, e daí para fren te ti ve mos o
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sur to de de sen vol vi men to. Mas o ca pi tal veio do trá fi-
co de san gue hu ma no.

E a Áfri ca foi sis te ma ti ca men te es va zi a da, ao
lon go de toda a his tó ria da pe ne tra ção do mun do oci -
den tal na que la re gião. Tive a opor tu ni da de de vi ver
em Mo çam bi que, por dois anos, logo de po is da in de-
pen dên cia, em 1978 e 1979. Se ria como vi ver no Bra -
sil em 1825, três anos de po is da in de pen dên cia do
Bra sil. A in de pen dên cia do Bra sil foi pro cla ma da por
um por tu guês e a in de pen dên cia de Mo çam bi que foi
ob ti da após uma lon ga e san gren ta guer ra, que per -
du rou mes mo de po is da in de pen dên cia, com tan tas
ou tras guer ras, por que a pre sen ça co lo ni al oci den tal
di vi diu a Áfri ca em pa í ses, cri ou fron te i ras fic tí ci as, di -
vi diu os po vos, di vi diu et ni as e so ci e da des afri ca nas.

Por tan to, a vi si ta do Pre si den te Lula pode e
deve nos apro xi mar da que le con ti nen te. Aliás, Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de ve mos cri ar re la-
ções pre fe ren ci a is com a Áfri ca. Nos in ter câm bi os co -
mer ci a is, de ve mos ter uma re la ção pre fe ren ci al com
esse con ti nen te, por re co nhe ci men to his tó ri co e por
re co nhe cer que a Áfri ca foi pra ti ca men te des tru í da
pelo co lo ni a lis mo e pelo im pe ri a lis mo.

O Pre si den te nor te-ame ri ca no Ge or ge W. Bush
aca ba de vi si tar a Áfri ca, mas não acre di to que a sua
pre sen ça vá tra zer ações po si ti vas, pois os nor-
te-ame ri ca nos de i xam sem pre al gum ras tro san gren-
to por onde pas sam.

Nes te mo men to, exis te um gran de pro gra ma de
de sen vol vi men to e de in ves ti men to, em in fra-es tru tu-
ra, em edu ca ção, em sa ú de, or ça do em mais de US$
100 bi lhões. O Bra sil tem de par ti ci par não só com in -
ves ti men tos, mas tam bém com aju da para a aglu ti na-
ção dos pa í ses do mun do, para que haja o fi nan ci a-
men to ne ces sá rio para de sen vol ver esse gran de pro -
gra ma de in te gra ção dos pa í ses afri ca nos e para ten -
tar im pe dir essa tra gé dia hu ma na a que as sis ti mos di -
a ri a men te pela te le vi são, que é a mor te por Aids e por 
guer ra que as so la toda a Áfri ca.

Era isso o que eu ti nha a di zer, Sr.Pre si den te.
Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. João Ca pi-
be ri be, 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. Au gus to Bo te-
lho.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon, por vin te mi -
nu tos.

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, abor da rei dois te -
mas que, nor mal men te, não faz par te do meu cos tu-
me. Mas os dois se de sen vol vem hoje e so bre am bos
eu te nho a obri ga ção de fa lar.

Qu e ro tra tar, pri me i ra men te, de um pro du to no -
bre e vi tal que exi ge a uma abor da gem es pe cí fi ca.
Re fi ro-me ao le i te, ali men to bá si co e in dis pen sá vel
para pes so as de to das as ida des. Tan to que me re ce
po si ção es tra té gi ca em qual quer po lí ti ca na ci o nal de
se gu ran ça ali men tar e sa ú de pú bli ca.

To dos co nhe ce mos a ca rên cia nu tri ci o nal que
afli ge gran de par te da nos sa po pu la ção, bem como
as gra ves con se qüên ci as es pe ci al men te para as cri -
an ças, mas atin gin do tam bém adul tos e ido sos. Cer ca
de ape nas 37% das nos sas cri an ças be bem le i te
mais de uma vez por dia. Fun da men tal para a in fân-
cia, re ú ne as pro te í nas, sais mi ne ra is e vi ta mi nas ne -
ces sá ri as para um de sen vol vi men to ade qua do, o le i te
tam bém in flu en cia a taxa de lon ge vi da de.

No Bra sil, hoje, 180 mil cri an ças mor rem an tes
de um ano de vida e 57 mil não com ple tam uma se -
ma na de vida. Com le i te se com ba te, por tan to, a mor -
ta li da de in fan til.

Em con se qüên cia da ca rên cia ali men tar, um em 
cada três bra si le i ros pode ser con si de ra do des nu tri-
do, de acor do com in di ca do res so ci a is da Orga ni za-
ção das Na ções Uni das. O nos so con su mo per ca pi-
ta de le i te é de 130 li tros por ano, em mé dia, sen do
que em al gu mas re giões está bem aba i xo dis so. Re -
pre sen ta um quar to do con su mo ve ri fi ca do na ma i o ria
dos pa í ses de se me lhan te con di ção eco nô mi ca à
nos sa.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, um país
que des cu i da de suas cri an ças, das no vas ge ra ções,
está co lo can do em ris co o seu pró prio fu tu ro.

O Bra sil tem con di ções de aten der à de man da
in ter na do le i te e seus de ri va dos e, in clu si ve, de eli mi-
nar a ne ces si da de de im por ta ção do pro du to, um dos
mais pro te gi dos do mun do. Para cada dó lar pago ao
pro du tor na Eu ro pa, no Ja pão, no Ca na dá, pra ti ca-
men te a me ta de é sub sí dio go ver na men tal. Uma pro -
va da im por tân cia com que esse se tor é en ca ra do nos 
pa í ses ri cos é o sub sí dio to tal de US$40 bi lhões anu -
a is que o le i te re ce be.

Aqui, em nos so País, um dos ma i o res ex por ta-
do res de ali men tos do mun do, a pro du ção le i te i ra
qua se do brou em 20 anos, pas san do de 11 bi lhões e
100 mi lhões de li tros em 1980 para cer ca de 20 bi -
lhões de li tros no ano pas sa do. Nes se qua dro, o com -
ple xo for ma do pe las co o pe ra ti vas do le i te con tri bui
com cer ca de 5 bi lhões de li tros.
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Devo des ta car que essa ex pan são se deve, em
gran de par te, ao tra ba lho de pes qui sa da Embra pa no 
sen ti do de ele var o pa drão ge né ti co e me lho rar o de -
sen vol vi men to das nos sas for ra ge i ras.

Te mos o se gun do ma i or re ba nho mun di al, com
cer ca de 20 mi lhões de va cas or de nha das, e um to tal
de 1,8 mi lhão de es ta be le ci men tos pro du to res de le i-
te, que em pre gam apro xi ma da men te 5 mi lhões de
pes so as. So mos o quin to ma i or pro du tor mun di al de
le i te. Além dis so, pro du zi mos o le i te mais ba ra to do
mun do! E o meu Esta do, o Rio Gran de do Sul, é res -
pon sá vel por 11% da pro du ção na ci o nal, se gun do da -
dos con fe ri dos pela Con fe de ra ção Bra si le i ra de Co o-
pe ra ti vas de La ti cí ni os.

Srªs e Srs. Se na do res, a ques tão do mer ca do
do le i te exi ge mais aten ção e me lhor tra ta men to, em
be ne fí cio dos pro du to res, dos con su mi do res e do
País. Nos úl ti mos me ses, fo ram re a li za das co mis sões
par la men ta res de in qué ri to do le i te em seis as sem-
bléi as le gis la ti vas. Suas con clu sões e re i vin di ca ções
fo ram re u ni das num ex tra or di ná rio re la tó rio da Co-
mis são de Agri cul tu ra e Po lí ti ca Ru ral da Câ ma ra dos
De pu ta dos, um tra ba lho ela bo ra do pelo De pu ta do
Mo a cir Mi che let to, do Pa ra ná, Lí der da Fren te Par la-
men tar de De fe sa do Co o pe ra ti vis mo.

O qua dro re ve la a dis tor ção na ca de ia pro du ti va
em pre ju í zo dos pro du to res e con su mi do res e ofe re ce
su ges tões de po lí ti cas de in cen ti vo.

Em li nhas ge ra is, po de mos des ta car: a gran de
con cen tra ção in dus tri al e abu so do po der eco nô mi co;
ne ces si da de de re or ga ni za ção e for ta le ci men to de
co o pe ra ti vas com atu a li za ção da le gis la ção; exi gên-
cia de li nhas de cré di to para a re ten ção de ma tri zes;
ga ran tia de as sis tên cia téc ni ca es pe ci a li za da; pro mo-
ção da ex por ta ção do pro du to; cri a ção de fun do de
pro mo ção do con su mo; ma i or pre sen ça do le i te em
pro gra mas so ci a is, o que já está sen do con se gui do
jun to ao Pro gra ma Fome Zero, con for me anun ci ou
hoje o Mi nis tro José Gra zi a no da Sil va, par ti ci pan te
do Se mi ná rio das Co o pe ra ti vas, do qual tive a hon ra
de par ti ci par tam bém; fim da bi tri bu ta ção dos atos co -
o pe ra ti vos, pois, se o ti ra dor de le i te já paga im pos to
como pes soa fí si ca, como pa gar tam bém a sua co o-
pe ra ti va? E eu acres cen ta ria, ain da, a isen ção tri bu tá-
ria para o le i te. Esse item deve ser ob je to da re for ma
tri bu tá ria em an da men to na Câ ma ra dos De pu ta dos.
Caso não seja in clu í da no pro je to, po de mos apre sen-
tar emen da nes se sen ti do no Se na do Fe de ral.

Srªs e Srs. Se na do res, já é tem po de o Bra sil
dis pen sar ao se tor le i te i ro o grau de pri o ri da de que
ele me re ce, cri an do e ins ta lan do ime di a ta men te a
Câ ma ra Se to ri al do Le i te, em que to das es sas ques -

tões po de rão ser de ba ti das e ana li sa das por to dos os
se to res da ca de ia pro du ti va, com a par ti ci pa ção do
Go ver no Fe de ral.

O se tor e o País só têm a ga nhar.
Le i te é sa ú de, é ga ran tia de ren da, é em pre go.
Não há dú vi da, Sr. Pre si den te, de que uma ou tra

aná li se que se deve fa zer é quan to à pro te ção ao co o-
pe ra ti vis mo e à pre o cu pa ção com as gran des mul ti-
na ci o na is de pro du ção de le i te, que pra ti ca men te
bus cam a do mi na ção do mer ca do e que, de cer ta for -
ma, im põem pre ço e es ma gam as co o pe ra ti vas. Se
não for fe i ta uma fór mu la de pro te ção às co o pe ra ti-
vas, aos pou cos, elas de sa pa re ce rão, res tan do ape -
nas as pe que nas, sem con di ções de im por pre ço ou
co i sa que o va lha, por que as res tan tes fa zem par te da 
to ta li da de das gran des em pre sas pro du to ras de le i te,
mul ti na ci o na is aqui no Bra sil.

Era o que ti nha que fa lar a res pe i to do le i te. Mas
te nho um ou tro as sun to a tra tar des ta tri bu na hoje.

Tra ta-se da ina u gu ra ção, hoje, em ca nal aber to,
da TV Uni si nos, Ca nal 30 UHF. Esse even to da ma i or
im por tân cia para a co mu ni ca ção so ci al do nos so
Esta do mar ca a pas sa gem dos 34 anos da Uni ver si-
da de do Vale do Rio dos Si nos, mais co nhe ci da como
Uni si nos, que está lo ca li za da em São Le o pol do, a 30
km de Por to Ale gre.

Cri a da no dia 17 de maio de 1969, a Uni si nos é
hoje uma das ma i o res uni ver si da des ca tó li cas do
País, com mais de 30 mil alu nos, 45 cur sos de gra du-
a ção e 13 pro gra mas de pós-gra du a ção. A Uni ver si-
da de é man ti da pela So ci e da de Antô nio Vi e i ra, in te-
gran te da Com pa nhia de Je sus. O ani ver sá rio da Uni -
si nos é ce le bra do hoje, dia de San to Iná cio de Lo yo la,
Fun da dor da Ordem Je su í ta.

Para ma i or bri lhan tis mo da co me mo ra ção da
data, está en tran do hoje no ar a TV Uni si nos, cuja
pro gra ma ção pode ser vis ta no Ca nal 30 em UHF, co -
brin do 16 Mu ni cí pi os da Re gião do Vale dos Si nos.
Tam bém dis po ní vel no sis te ma de TV a cabo, a emis -
so ra vai be ne fi ci ar mais de 1,5 mi lhão de pes so as. A
aber tu ra de uma emis so ra de te le vi são em ca nal
aber to pela Uni si nos tam bém in te gra um mo vi men to
de no mi na do “Uni ci da de”, que vem im pul si o nan do o
cres ci men to de ci da des ga ú chas em um raio de 100
km a par tir do cam pus de São Le o pol do.

As ins ta la ções da TV Uni si nos es tão dis tri bu í-
das em 742,5 m², no Cen tro de Ciên ci as da Co mu ni-
ca ção, in clu in do ad mi nis tra ção, re da ção pró pria e es tú-
di os com equi pa men tos de pon ta. A equi pe da TV é for -
ma da por cer ca de 30 pro fis si o na is, en tre téc ni cos, pro -
fes so res e jor na lis tas. A es tru tu ra é com ple ta pela Pro -
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du to ra e Ser vi ço de Au di o vi su al e pelo aten di men to às
au las de gra du a ção e pós-gra du a ção do Cen tro 3.

Estou ab so lu ta men te cer to de que a TV Uni si-
nos vai pres tar os mais re le van tes ser vi ços à po pu la-
ção da ex ten sa área que abran ge. Com isso, vai re pe-
tir, na ver da de, os ser vi ços que vêm sen do pres ta dos
por aque la des ta ca da uni ver si da de, que é hoje um
dos prin ci pa is pó los de re fe rên cia em qua li da de no
sis te ma uni ver si tá rio bra si le i ro.

Srs. Par la men ta res, a Uni ver si da de do Vale do
Rio dos Si nos é di ri gi da pe los je su í tas que atu am no
en si no de São Le o pol do há mais de 150 anos. Pa dres
es pa nhóis da Com pa nhia de Je sus che ga ram àque la
ci da de em 1844, cer ca de 20 anos após a ins ta la ção
dos pri me i ros imi gran tes ale mães às mar gens do Rio
dos Si nos. Co me ça ram a atu ar na área de en si no em
ju lho de 1869, quan do foi fun da do o Co lé gio Nos sa
Se nho ra da Con ce i ção, que for ma va sa cer do tes e
profes so res pa ro qui a is.

Em 1958, com a ofi ci a li za ção da Fa cul da de de
Fi lo so fia Ciên ci as e Le tras Cris to Rei, a ins ti tu i ção
abriu as por tas para os alu nos le i gos. Em 1964, mu -
dou sua de no mi na ção para Fa cul da de de Fi lo so fia,
Ciên ci as e Le tras de São Le o pol do. Com o pas sar dos 
anos, no vos cur sos fo ram sen do im ple men ta dos. A
Uni si nos foi cri a da em 17 de maio de 1969, sen do que 
no dia 31 de ju lho da que le mes mo ano o De cre to-lei
nº 722 au to ri zou seu fun ci o na men to aca dê mi co-ad-
mi nis tra ti vo.

Em 1974, de vi do ao cres ci men to cons tan te do
nú me ro de cur sos e de alu nos, tor nou-se im pe ri o sa a
ne ces si da de da cons tru ção de um novo cam pus, dis -
tan te 5 km do cen tro da ci da de. Em ju lho de 1981, um
trá gi co in cên dio des tru iu 5.500 m² de área cons tru í da
do an ti go pré dio, mo ti van do a trans fe rên cia dos cur -
sos para o cam pus. Assim, a par tir de 1982, to dos os
cur sos pas sa ram a fun ci o nar nas no vas ins ta la ções.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria
de des ta car aqui o no tá vel tra ba lho de ação co mu ni-
tá ria que é de sen vol vi do pela Uni si nos, es pe ci al men-
te por que ele é re a li za do jun to a co mu ni da des ca ren-
tes, es co las da re gião do Vale dos Si nos, or ga ni za-
ções da so ci e da de ci vil, mo vi men tos so ci a is e Go ver-
nos mu ni ci pal, es ta du al e fe de ral.

Essas pro pos tas de atu a ção re sul tam em um
rico apren di za do por meio do diá lo go e de pro ble ma ti-
za ções le van ta das, e de mons tram a pre o cu pa ção e o
com pro mis so so ci al as su mi do pela ins ti tu i ção para
com a sua co mu ni da de. É im por tan te des ta car que
es ses ser vi ços co mu ni tá ri os são ofe re ci dos na for ma
de pro je tos per ma nen tes. Des se modo, os alu nos
exer ci tam a con vi vên cia so li dá ria e atu am como

agen tes do pro ces so de de sen vol vi men to so ci al atra -
vés dos es tá gi os, ori en ta dos por pro fes so res.

De ou tra par te, a in te ra ção da Uni si nos com a
co mu ni da de em pre sa ri al é fe i ta atra vés de pro gra mas
per ma nen tes. Nes ses pro gra mas, a uni ver si da des
pro cu ra pre pa rar os es tu dan tes para o mer ca do glo -
bal. Os co nhe ci men tos ge ra dos na uni ver si da de são
dis po ni bi li za dos à co mu ni da de atra vés do seu Escri -
tó rio de Ges tão e Tec no lo gia (EGT). Já o Nú cleo de
Pes qui sa e Apo io à Indús tria (NAI) dá apo io tec no ló gi-
co ao meio em pre sa ri al e o Nú cleo de Exce lên cia em
Psi co lo gia do Tra ba lho (Nept) tra ba lha para que se-
jam es ta be le ci das re la ções de tra ba lho mais sa u dá-
ve is e pro du ti vas nas or ga ni za ções.

O Nú cleo de Com pu ta ção Grá fi ca (NCG) de sen-
vol ve es tu dos, pro je tos e pes qui sas da área de in for-
má ti ca apli ca dos à ar qui te tu ra e à en ge nha ria. Por
sua vez, a Uni con – em pre sa jú ni or – for ne ce ori en ta-
ção téc ni ca às pe que nas e mi cro em pre sas da in dús-
tria, do co mér cio e de pres ta ção de ser vi ços.

Por fim, por in ter mé dio da Uni da de de De sen-
vol vi men to Tec no ló gi co (Uni tec), a Uni si nos pro por ci-
o na in fra-es tru tu ra às em pre sas em for ma ção na in -
cu ba do ra ou em fase de de sen vol vi men to no con do-
mí nio do Pólo de Infor má ti ca em São Le o pol do.

Encer ro este pro nun ci a men to, au gu ran do meus
mais sin ce ros vo tos de su ces so à TV Uni si nos bem
como àque la que ri da Uni ver si da de, que re pre sen ta o
que há de me lhor no Esta do do Rio Gran de do Sul.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Con -

ce do a pa la vra ao Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho, de
acor do com o art. 17 do Re gi men to Inter no.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ria as so ci-
ar-me ao Se na dor Pe dro Si mon na ho me na gem à Uni -
ver si da de do Vale do Rio dos Si nos, no Rio Gran de do
Sul, e apo iá-lo quan do ele fala so bre a ne ces si da de do
in cre men to da pro du ção do le i te no Bra sil.

Nós, do Nor des te, en con tra mos uma ma ne i ra
al ter na ti va de in cre men tar essa pro du ção por meio de 
uma  es pé cie de sub sí dio. Tal vez não seja tão for te
como o dos pa í ses eu ro pe us, mas não de i xa de ser
um sub sí dio. Tra ta-se do Pro gra ma do Le i te, ins ta la do
no Rio Gran de do Nor te há oito anos e que ago ra vol -
tou a ser cri a do no Esta do, uma vez que já o ti nha sido 
no Go ver no de Ge ral do Melo. Esse pro gra ma pos si bi-
li tou ao Esta do, que pro du zia 80 mil li tros de le i te por
dia, ter hoje uma pro du ção su pe ri or a 400 mil li tros de
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le i te por dia, che gan do a atin gir 600 mil li tros de le i te
por dia.

Ora, Sr. Pre si den te, de uma hora para ou tra,
deu-se um sal to des sa na tu re za na pro du ção de le i te
no Nor des te. Por quê? Por que se cri ou um Pro gra ma
do Le i te in cen ti van do a ba cia le i te i ra do Esta do. E,
gra ças a esse pro gra ma do Rio Gran de do Nor te, já
exis te hoje um pro gra ma na Pa ra í ba, em Per nam bu-
co, em Ala go as. To dos es ses Esta dos pas sa ram a
ado tar esse pro gra ma, que se cons ti tui numa aqui si-
ção, pelo Go ver no, do le i te pro du zi do, que de po is se
des ti na a cri an ças de zero a 3 anos, a de fi ci en tes, a
nu tri zes e a ges tan tes. Esse é o uni ver so dos be ne fi ci-
a dos pelo pro gra ma. Gra ças a ele, a ba cia le i te i ra vem 
re sis tin do a to das as in tem pé ri es, a to dos os pro ble-
mas. E sa be mos que é raro o ano, aliás, po de mos di -
zer que há seca no Nor des te em to dos os anos. Há
anos em que a seca é, como di ze mos, uma “seca bra -
ba”, uma seca vi o len ta. É a seca des cri ta nos épi cos
dos es cri to res do Nor des te. Em al guns anos, há uma
con vi vên cia com ela, como ocor re nes te ano.

Pois bem, é nes se con tex to que se fez o Pro gra-
ma do Le i te, pelo qual se in cen ti va, a exem plo dos pa -
í ses da Eu ro pa, tal vez não com a di men são exis ten te
lá, a pro du ção le i te i ra. Só no Rio Gran de do Nor te,
são 138 mil li tros de le i te por dia. Ora, Sr. Pre si den te,
sa be mos que a pri me i ra meta do Pro gra ma de Incen -
ti vo à Pro du ção e ao Con su mo de Le i te que está sen -
do lan ça do pelo Mi nis té rio da Se gu ran ça Ali men tar, é
da or dem de 760 mil li tros de le i te. Só um Esta do já
che ga a be ne fi ci ar esse uni ver so de que fa lei aqui
com 138 mil li tros de le i te por dia. Cada cri an ça, cada
ges tan te, cada nu triz, cada de fi ci en te re ce be um li tro
de le i te por dia.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, por fim,
que ro pres tar ho me na gem a uma Se na do ra que se
des pe diu hoje, pelo me nos mo men ta ne a men te, do
Ple ná rio do Se na do Fe de ral – a Se na do ra Iris de Ara -
ú jo. La men tei não es tar aqui quan do a Se na do ra ocu -
pou a tri bu na do Se na do para pro fe rir um dis cur so de
des pe di da, já que S. Exª é su plen te do Se na dor Ma -
gui to Vi le la, o qual ocu pa rá sua ca de i ra a par tir da
pró xi ma se ma na.

Por con ta de sua mi li tân cia no PMDB, já co nhe-
cia a Se na do ra Iris de Ara ú jo, a sua bra vu ra, o seu bri -
lhan tis mo; mas que ro di zer a S. Exª que me tor nei seu
ad mi ra dor aqui no ple ná rio do Se na do, pela con sis-
tên cia dos pro nun ci a men tos, pela sen si bi li da de que
de mons trou, como mu lher, di an te da re a li da de bra si-
le i ra. De modo que eu não po de ria de i xar hoje este
ple ná rio sem di zer da hon ra que nos con ce deu a Se -

na do ra Iris de Ara ú jo pela sua pas sa gem pelo Se na-
do Fe de ral.

Con ce do um apar te ao Se na dor Pe dro Si mon.
O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Se na dor

Ga ri bal di Alves Fi lho, é com mu i ta emo ção que faço
um apar te a V. Exª. Fi quei pro fun da men te ma go a do
por não es tar aqui – hoje é um dia tran qüi lo e eu po de-
ria es tar aqui –, mas, por uma sé rie de ocu pa ções, eu
não sa bia que a Se na do ra fa ria um pro nun ci a men to.
Cá en tre nós, eu me cul po, por que hoje é dia 31 e eu
de ve ria ter ima gi na do que se ria o dia em que S. Exª
se des pe di ria. Te nho cer te za de que V. Exª fala em
nome de toda a Casa, mas, de modo es pe ci al, em
nome do PMDB e em meu nome tam bém. A Se na do-
ra Iris de Ara ú jo de sen vol veu uma ati vi da de ex cep ci o-
nal, de mons tra da pelo con jun to dos pro nun ci a men-
tos, pela he te ro ge ne i da de dos te mas que abran gia: o
tema da ter ra, da re for ma agrá ria, os te mas de seu
que ri do Go iás, os pro ble mas so ci a is, que en fren tou
como Pri me i ra-Dama par ti ci pan do de mu i tos, di ri gin-
do ou tros, co man dan do al guns , e tam bém os pro ble-
mas da mu lher, da sa ú de. A atu a ção de S. Exª foi re al-
men te ex tra or di ná ria. Cla ro que re ce be mos com ale -
gria o Se na dor Ma gui to, mas co men tá va mos, quan do
di zi am que o PMDB po de ria par ti ci par do Mi nis té rio,
que S. Exª se ria um bom Mi nis tro, e, as sim, a nos sa
Se na do ra Iris po de ria fi car aqui. A Se na do ra Iris de
Ara ú jo vai de i xar mu i ta sa u da de, mas te nho cer te za,
te nho con vic ção de que S. Exª, pelo seu es ti lo, pela
sua ma ne i ra de ser, na área re li gi o sa, so ci al, nas mais 
di ver sas ati vi da des, con ti nu a rá de sen vol ven do seu
tra ba lho, na luta pelo bem co mum. Acre di to, com toda
a sin ce ri da de, que Go iás, nas pró xi mas ele i ções, ha -
ve rá de nos dar a opor tu ni da de de tê-la no va men te no 
nos so con ví vio. Fe li ci to V. Exª, a quem peço leve à Se -
na do ra Iris o meu ca ri nho so abra ço, o meu afe tu o so
abra ço, o meu mu i to obri ga do pela sua pre sen ça,
pelo tra ba lho, pela ale gria. A con vi vên cia com a Se na-
do ra, com seu oti mis mo, suas pa la vras de es tí mu lo,
fará a to dos uma fal ta mu i to gran de. Te nho cer te za de
que V. Exª, Se na dor Ga ri bal di, re al men te fala pela
Casa toda.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Se na dor Pe dro Si mon, V. Exª dis se mu i to bem
do ecle tis mo dos te mas abor da dos pela Se na do ra Iris 
de Ara ú jo, que qua se to dos os dias com pa re cia a esta 
tri bu na e fa la va a res pe i to dos te mas os mais abran -
gen tes e com a ma i or pro fun di da de, por que não res ta
dú vi da de que é fá cil se abor dar um cer to uni ver so de
te mas, mas o di fí cil mes mo é abor dá-los com a pro -
fun di da de com que a Se na do ra Iris de Ara ú jo os abor -
dou aqui.
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Não hou ve um pro ble ma – e olhe que es ta mos
numa fase de eclo são de pro ble mas de toda sor te –
que des pon tas se no ce ná rio na ci o nal que não ti ves se
a abor da gem da Se na do ra.

Pois não, Se na dor Pe dro Si mon.
O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – O iní cio de

um Go ver no todo com pli ca do, com as di fi cul da des da
re vo lu ção, da trans for ma ção que ele ope rou.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Pois é, e S. Exª, di an te des se ce ná rio, sen do
uma Se na do ra que as su miu seu man da to nes sas
cir cuns tân ci as, po de ria até ter se in ti mi da do, mas,
pelo con trá rio, S. Exª foi em fren te, abor dou os te-
mas e nos de i xou a li ção de sua pre sen ça par la-
men tar, so bre tu do na tri bu na par la men tar. Não que-
ro nem fa lar do tra ba lho nas Co mis sões, por que
hoje há a pre o cu pa ção de va lo ri za ção da tri bu na
par la men tar, que, aliás, é ocu pa da de uma ma ne i ra
bri lhan te pelo Se na dor Pe dro Si mon, um dos Se na-
do res que va lo ri zam a tri bu na par la men tar. Pois a
Se na do ra Iris de Ara ú jo não de i xou de ocu par a tri -
bu na par la men tar.

Assim como o Se na dor Pe dro Si mon, eu gos ta-
ria de di zer que Go iás bem que po de ria nos pro por ci-
o nar um Mi nis tro como a Se na do ra Iris de Ara ú jo, que 
ti ve mos aqui du ran te es ses qua tro me ses.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – So-
bre a mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te:

OF. GSMV Nº01046/2003

Bra sí lia, 10 de ju lho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que es ta rei re tor-

nan do às mi nhas ati vi da des par la men ta res no Se na-
do Fe de ral no dia 1º de agos to de 2003, re as su min do
meu man da to de Se na dor da Re pú bli ca pelo Esta do
de Go iás.

Cor di al men te, – Se na dor Ma gui to Vi le la,
PMDB/GO.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – O
ofí cio lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Com 
o tér mi no des ta ses são, o Se na do Fe de ral en cer ra,
tam bém, as suas ati vi da des da 1ª Ses são Le gis la ti-
va Extra or di ná ria da 52ª Le gis la tu ra.

A Pre si dên cia in for ma que será pu bli ca do no
Diá rio do Se na do Fe de ral de ama nhã a re se nha das 

ma té ri as apre ci a das pelo Se na do Fe de ral du ran te
esse pe río do de con vo ca ção ex tra or di ná ria do Con -
gres so.

Du ran te o mês de ju lho fo ram apre ci a das 112
(cen to e doze) ma té ri as, sen do que des sas o Se na do
apro vou 102 (cen to e duas).

Entre as ma té ri as de ma i or re le vân cia, o Ple ná-
rio des ta Casa apro vou o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
105, de 2002, de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli-
ca, que “dis põe so bre o Sis te ma Na ci o nal de Se men-
tes e Mu das e dá ou tras pro vi dên ci as”, e o de nº 51,
de 2003, igual men te de ini ci a ti va do Pre si den te da
Re pú bli ca, que “ins ti tui o au xí lio-re a bi li ta ção psi cos-
so ci al para pa ci en tes aco me ti dos de trans tor nos
men ta is egres sos de in ter na ções ”. Ambas as pro po si-
ções fo ram en vi a das à Pre si dên cia da Re pú bli ca para 
san ção.

Após exa us ti vas dis cus sões no ple ná rio do Se -
na do, foi tam bém apro va do, com des ta que, o Pro je to
de Lei do Se na do nº 292, de 1999, que fi cou co nhe ci-
do como Esta tu to das Armas, de au to ria do Se na dor
Ger son Ca ma ta, que “dis põe so bre o fa bri co, de pó si-
to, trân si to e por te de arma de fogo e dá ou tras pro vi-
dên ci as”. Essa pro po si ção teve como tex to-base o
Subs ti tu ti vo ofe re ci do como con clu são dos tra ba lhos
da Co mis são Mis ta cri a da pelo Ato Con jun to nº 01, de 
2003, dos Pre si den tes do Se na do Fe de ral e da Câ-
ma ra dos De pu ta dos. A pro po si ção se guiu para a
apre ci a ção da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Ain da na te má ti ca da Se gu ran ça Pú bli ca, fo ram
apro va dos o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003, 
que “al te ra a Lei nº 7.210, de 11 de ju nho de 1984 –
Lei de Exe cu ção Pe nal e o De cre to-Lei nº 3.689, de
03 de ou tu bro de 1941– Có di go de Pro ces so Pe nal e
dá ou tras pro vi dên ci as”, que re tor na à Câ ma ra em
vir tu de das emen das apro va das pelo Se na do, e o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 45, de 2003, que “al te ra
ar ti gos da Lei nº 7.210, de 11 de ju lho de 1984 – Lei
de Exe cu ção Pe nal – para dis por so bre a emis são
anu al de ates ta do de pena a cum prir”, que se gue à
san ção.

Além das ma té ri as de ma i or re le vân cia, o Se na-
do Fe de ral man te ve-se di li gen te na apre ci a ção de ou -
tras pro po si ções cons tan tes da pa u ta da con vo ca ção
ex tra or di ná ria, como apre ci a ção de men sa gens de
au to ri da des, de che fes de mis são di plo má ti ca, acor -
dos in ter na ci o na is, ope ra ções de cré di to e con ces-
sões, per mis sões e au to ri za ção para ór gãos de te le-
co mu ni ca ções.

A apre ci a ção das ma té ri as – es sen ci al, ten do
em vis ta que elas, além das que se en con tram em tra -
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mi ta ção na Câ ma ra, mo ti va ram esta con vo ca ção ex -
tra or di ná ria do Con gres so – não é, en tre tan to, o úni co
as pec to do tra ba lho a ser des ta ca do.

Esta Pre si dên cia, an tes de con clu ir os tra ba-
lhos, deve des ta car que os de ba tes re a li za dos no Se -
na do Fe de ral, tan to no ple ná rio quan to nas co mis-
sões, per mi ti ram que as Srªs e Srs. Se na do res in ter-
fe ris sem di re ta men te nos fa tos mais im por tan tes do
País, dis cu tin do e pro pon do al ter na ti vas para as
ques tões mais re le van tes que hoje con cen tram as
aten ções dos bra si le i ros: a se gu ran ça pú bli ca, a re to-
ma da do cres ci men to eco nô mi co e, em es pe ci al, as
re for mas da Pre vi dên cia, tri bu tá ria e po lí ti ca.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Não
há mais ora do res ins cri tos.

O Sr. Se na dor Mo za ril do Ca val can ti e a Srª Se -
na do ra Lú cia Vâ nia en vi a ram dis cur sos à Mesa para
se rem pu bli ca dos na for ma do dis pos to no art. 203 do
Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, o tem po é a me di da da sa be-
do ria, já di zi am os fi ló so fos gre gos, quan do ten ta vam
dis cu tir o as pec to tran si tó rio da ver da de. Com isso em 
men te, sur pre en di-me há al guns dias com uma de cla-
ra ção dos di ri gen tes do MST (Mo vi men to dos Tra ba-
lha do res Ru ra is Sem Ter ra) a pro pó si to da li be ra ção
dos trans gê ni cos. Se gun do eles, numa en tre vis ta re -
cen te men te pu bli ca da, não ha ve ria nada mais con tra
a co mer ci a li za ção da soja trans gê ni ca no Bra sil. Mi -
nha re a ção só po dia ser de es pan to. Pois quem di ria?
Há bem pou co tem po, se guin do a car ti lha do ati vis ta
fran cês José Bové, os mes mos di ri gen tes ju ra vam de
pés jun tos que se tra ta va de mais um ma qui a ve lis mo
do ca pi ta lis mo ex pro pri a dor.

Não pre ten do com isso, evi den te men te, des-
qua li fi car o ar bí trio po lí ti co e mo ral por meio do qual o
MST ba li za suas ações, de cla ra ções e de sa ti nos.
Pelo con trá rio, meu ob je ti vo é de, uma vez mais, ex -
pres sar apo io ex plí ci to à li be ra ção dos trans gê ni cos,
a exem plo de ou tros pa í ses. Po rém não se pode de i-
xar de re pa rar a con tra di ção ve xa tó ria a que se su je i ta
o MST, no exa to ins tan te em que, em nos sa me mó ria,
lem bra mos aque les atos ex tre mos de van da lis mo im -
pla ca vel men te im pe tra dos con tra as plan ta ções de
soja trans gê ni ca no Rio Gran de do Sul.

Ape lan do ao bom sen so e aos re sul ta dos das
pes qui sas re a li za das aqui e no ex te ri or, tudo in di ca
que as con tro vér si as es tão a um pas so do fim. Isso se 
evi den cia na me di da em que a pró pria Orga ni za ção
Mun di al da Sa ú de (OMS) di vul gou um do cu men to de -
fi ni ti vo so bre a ques tão. Nele, re la ta-se que os pro du-
tos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos, cuja co mer ci a li za ção
no mun do in te i ro é de co nhe ci men to ge ral, não tra-
zem ris co à sa ú de hu ma na, tam pou co po dem ser ca -
rac te ri za dos como “não-se gu ros”. Isso se con tra põe
ao en ten di men to que a Gre en pe a ce, por exem plo,
tem de fen di do lar ga men te jun to à im pren sa, con tan-
do, na tu ral men te, com a sim pa tia nada in gê nua de
que goza jun to à so ci e da de mun di al.

Aliás, a Orga ni za ção Mun di al da Sa ú de já ex pu-
nha, des de an tes, sua po si ção a fa vor do con su mo
dos trans gê ni cos nas po lí ti cas de com ba te à fome,
so bre tu do na Áfri ca aus tral. No Bra sil, uma das ma i o-
res au to ri da des do as sun to é o pro fes sor Anto nio Bar -
re to de Cas tro, che fe de Re cur sos Ge né ti cos e Bi o-
tec no lo gia da Embra pa, para quem a tese de que ve -
ge ta is ge ne ti ca men te mo di fi ca dos se jam pre ju di ci a is
à sa ú de hu ma na não pas sa de len da. Mais que isso, o 
pro fes sor Cas tro es cla re ce que, no mun do in te i ro, são 
cul ti va dos cer ca de 60 mi lhões de hec ta res com va ri-
e da des di ver sas des ses ve ge ta is. Des se to tal – sus -
ten ta o pro fes sor –, 25% cor res pon dem a plan tas re -
sis ten tes a in se tos, o que sig ni fi ca, por tan to, a dis pen-
sa do uso de agro tó xi cos e, pa ra le la men te, re du ção
de cus to de pro du ção e dos ma les que al guns pro du-
tos uti li za dos ca u sa vam ao meio am bi en te e, por ex -
ten são, aos se res hu ma nos.

Enquan to a po lê mi ca pa re ce ca mi nhar para um
des fe cho fe liz, o MST abra ça a ca u sa sem sen tir re -
mor sos pelo des vio ado ta do. Se não a de ma go gia,
pelo me nos o pa ter na lis mo deve ser ca rac te ri za do
como a in síg nia des se mo vi men to atra pa lha do, que
en co bre prá ti cas de pro du ção nos as sen ta men tos cu -
jos ei xos se ori en tam por re gras di a me tral men te con -
trá ri as ao dis cur so pro fe ri do ex ter na men te. Se não
as sim, como ex pli car o vas to uso de an ti bió ti cos em
va cas le i te i ras dos acam pa men tos, bem como a uti li-
za ção ma ci ça dos car ra pa ti ci das, mos qui ci das e ver -
mi ci das tó xi cos dos la bo ra tó ri os mul ti na ci o na is nas
ra ções des ti na das às ga li nhas?

Sr. Pre si den te, por ou tro lado, o mal-es tar eu ro-
peu em re la ção aos or ga nis mos ge ne ti ca men te mo di-
fi ca dos pa re ce ter con ta gi a do o con su mi dor bra si le i ro
de clas se mé dia. A re je i ção, de acor do com pes qui-
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sas re a li za das re cen te men te, cres ce à pro por ção que 
não se cer ti fi ca do real im pac to des ses pro du tos no
or ga nis mo hu ma no. Não por aca so, há re gis tros de
que a pre fe rên cia por pro du tos or gâ ni cos no Bra sil,
ou seja, cul ti va dos sem o uso de agro tó xi cos ou ma ni-
pu la ção ge né ti ca, tem-se ex pan di do nos úl ti mos tem -
pos. Con tu do, isso não é su fi ci en te men te con clu si vo,
a pon to de con si de rar mos que, a par tir de uma cam -
pa nha de es cla re ci men to, não pos sa mos re ver ter o
qua dro. Mes mo por que, como bem sa li en tou uma jor -
na lis ta pa u lis ta na no pro gra ma Roda Viva da úl ti ma
se gun da-fe i ra, a po pu la ção bra si le i ra se quer tem co -
nhe ci men to dos po ten ci a is pro ble mas que a in ges tão
de ar roz de cul ti vo con ven ci o nal pode pro vo car no or -
ga nis mo hu ma no.

Nes se con tex to de des co nhe ci men to his tó ri co,
não po de mos fin gir que te mos con tro le so bre tudo
que con su mi mos. Por isso, nin guém deve acre di tar
que, an tes da des co ber ta da trans gê ne se, co mía mos
ba ta ta, mi lho e fe i jão em es ta do de gra ça na tu ral.
Como é bem sa bi do, es tes e ou tros ce re a is vêm so -
fren do, ao lon go da his tó ria, pro ces sos in can sá ve is
de me lho ra men to ou aper fe i ço a men to ge né ti co, com
o pro pó si to de trans for má-los em pro du tos mais agra -
dá ve is ao pa la dar, bem como mais nu tri ti vos.

Em todo caso, en dos so in te i ra men te a tese se -
gun do a qual o Bra sil não pa re ce es tar ade qua da-
men te pre pa ra do para o do mí nio da bi o tec no lo gia
como ciên cia apli ca da, mes mo quan do sua eco no mia
de pen de, in dis cu ti vel men te, de sua pro du ção agrí co-
la con ven ci o nal. Nes sa li nha, a trans gê ne se ocu pa
ca pí tu lo im por tan te no li vro da bi o tec no lo gia, sem o
con tro le da qual nada po de rá ser de ba ti do com mais
pro fun di da de no País. Ape sar dis so, não po de mos
fur tar-nos ao re co nhe ci men to in ques ti o ná vel da efi-
cá cia tec no ló gi ca em pre ga da em mo di fi ca ções ge né-
ti cas con tra o pro ble ma da fome e do con tro le de na ta-
li da de. A ex pe riên cia com o mi lho, a tí tu lo de ilus tra-
ção, tem su ge ri do que pro pri e da des an ti con cep ci o-
na is po de ri am ser adi ci o na das ao pro du to, vi san do à
im ple men ta ção de uma po lí ti ca mais ra ci o nal em fa-
vor do con tro le da na ta li da de em pa í ses po bres e
emer gen tes.

Nos Esta dos Uni dos, con cen tram-se os ma i o res
de ten to res das apli ca ções co mer ci a is da mo der na bi -
o tec no lo gia. Lá, não exis te re gu la men ta ção es pe cí fi-
ca para o con tro le do uso da tec no lo gia de DNA/RNA
re com bi nan te. Os or ga nis mos ge ne ti ca men te mo di fi-
ca dos li be ra dos no meio am bi en te são re gu la dos pe -

las agên ci as de sa ú de, de agri cul tu ra e de am bi en te,
res pec ti va men te. Para se ter uma li ge i ra idéia do pa -
no ra ma nor te-ame ri ca no, em 1998, a área de cul ti vo
de pro du tos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos so ma va qua -
se 28 mi lhões de hec ta res, dos qua is 71% re pre sen-
ta vam cul tu ras al te ra das quan to à ca rac te rís ti ca de
to le rân cia a her bi ci das. Dis so re sul ta, na tu ral men te, a
he ge mo nia do País na ex por ta ção de cul tu ras ge ne ti-
ca men te mo di fi ca das.

No Bra sil, a Co mis são Téc ni ca Na ci o nal de Bi -
os se gu ran ça (CTN-Bio), ór gão do Mi nis té rio de Ciên -
cia e Tec no lo gia, tem ace na do po si ti va men te para a
li be ra ção dos trans gê ni cos. Pelo me nos des de 98,
quan do a CTN-Bio emi tiu pa re cer fa vo rá vel à co mer-
ci a li za ção da soja trans gê ni ca, a em pre sa Mon san to
vem re a li zan do vul to sos in ves ti men tos na área, na
ex pec ta ti va de que o Bra sil au to ri ze de vez não so-
men te a co mer ci a li za ção, mas so bre tu do seu plan tio.
É pro vá vel que suas con gê ne res no Bra sil e fora da -
qui ado tem a mes ma ini ci a ti va, tão logo tudo seja de -
vi da men te le ga li za do no País.

Para con clu ir, Sr. Pre si den te, gos ta ria de sa li en-
tar mi nha sa tis fa ção pela nova to ma da de cons ciên-
cia por par te de se to res ra di ca is de nos sa so ci e da de,
de mons tran do bom sen so e agu dez po lí ti ca nas
ques tões que to cam aos trans gê ni cos no Bra sil. Por
isso, an te ve jo, com es pí ri to al vis sa re i ro, que as por tas
para a li be ra li za ção das re gras de plan tio e co mer ci a-
li za ção es tão pron tas para a aber tu ra com ple ta. Afir -
mo isso, por que con vic to es tou do pa pel cru ci al que
os trans gê ni cos exer ce rão no pro je to de re to ma da do
de sen vol vi men to em nos so País.

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do.

“PRIMEIRO EMPREGO” e
“ANIVERSÁRIO NO ESCURO” 

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srªs.
Se na do res, ve nho a esta tri bu na para des ta car ma té-
ria do jor nal Cor re io Bra zi li en se re fe ren te ao pro gra-
ma Pri me i ro Empre go e pe dir sua trans cri ção.

A ma té ria con fir ma os te mo res anun ci a dos por
mim nes te ple ná rio na oca sião do lan ça men to do pro -
gra ma, que con si de ro uma boa idéia, no en tan to, en -
ca mi nha da de for ma equi vo ca da.

De se jo, ain da, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, des ta car ma té ria do jor nal O Po pu lar, re fe ren-
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te ao cor te de ener gia pela Com pa nhia Ener gé ti ca de
Go iás, no mu ni cí pio de Aná po lis.

A ma té ria, de ex tre ma atu a li da de, pelo que en -
ten do que a in ser ção nos Ana is do Se na do é opor tu-
na, no sen ti do de aler tar as au to ri da des para que a
po pu la ção de Aná po lis não seja pre ju di ca da, prin ci-
pal men te em dias de co me mo ra ção dos seus 96
anos.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

Correio Braziliense
Bra sí lia, quin ta-fe i ra, 31 de ju lho de 2003

Pro je to em per ra do

Pro pos ta com o ob je ti vo de fa vo re cer a cri a ção
de pos tos de tra ba lho para jo vens não avan ça no
Con gres so por que o go ver no fe de ral, au tor do pro gra-
ma, não no me ia re la tor da co mis são que vai ana li-
sá-lo.

Ellen No gue i ra
Da equi pe do Cor re io
Edil son Ro dri gues

Com pou ca ou ne nhu ma ex pe riên cia, pes so as
de 15 a 24 anos pro cu ram tra ba lho em Bra sí lia para
aju dar no or ça men to fa mi li ar

O jo vem en tre 16 e 24 anos que es pe ra va ar ru-
mar um tra ba lho por meio do pro gra ma Pri me i ro
Empre go, uma das ban de i ras mais im por tan tes do go-
ver no Lula, vai pre ci sar de pa ciên cia. O pro je to de lei,
que está na Co mis são Espe ci al do Pro gra ma Pri me i ro
Empre go, te ria de ser vo ta do até ama nhã para se guir
ao ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos. Mas nem mes -
mo o re la tor da co mis são foi es co lhi do pelo PT, o que
tor na im pos sí vel o cum pri men to do pra zo. E o cro no gra-
ma de tra ba lho só foi de fi ni do, às pres sas, on tem.

Os mo ti vos sus ten ta dos pelo pró prio PT para o
atra so da co mis são são os mais ób vi os: o par ti do está 
mais pre o cu pa do com as re for mas Tri bu tá ria e da
Pre vi dên cia e, por ques tão de pri o ri da de, de i xou o
Pri me i ro Empre go de lado. Te o ri ca men te, o pre si den-
te da Câ ma ra, João Pa u lo Cu nha (PT-SP), po de ria
en vi ar o pro je to para o ple ná rio na se gun da-fe i ra,
mes mo sem o re la tó rio e sua vo ta ção na co mis são
es pe ci al. Mas, por pe di do dos de pu ta dos da pró pria

co mis são, o pra zo fi nal para a aná li se do pro je to e vo -
ta ção do re la tó rio fi cou para o dia 19. De po is, o Pri me-
i ro Empre go deve ser vo ta do no ple ná rio até o fi nal de
agos to. Um mês de po is do pra zo ori gi nal.

Até o pro gra ma ir para o Se na do, vi rar lei e co -
me çar a fun ci o nar, o pra zo é mais lon go, na opi nião
do pre si den te da Co mis são Espe ci al do Pro gra ma
Pri me i ro Empre go, Her cu la no Anghi net ti (PP-MG).
‘‘Tal vez o país co me ce 2004 ain da sem o Pri me i ro
Empre go’’, afir ma. A pro mes sa do go ver no era de cri -
ar, ain da nes te se mes tre, 250 mil em pre gos para jo -
vens de 16 a 24 anos com ren da de até meio sa lá rio
mí ni mo. As em pre sas que em pre ga rem es ses tra ba-
lha do res te rão uma aju da men sal do go ver no en tre
R$ 100 e R$ 200. Os jo vens de vem es tar ca das tra dos
no sis te ma Na ci o nal de Empre go (Sine) até o dia 30
de ju nho des te ano. 

Na re u nião da co mis são, on tem à tar de, o cli ma
era de an si e da de. Esta va pre vis to que o nome do re -
la tor se ria anun ci a do pelo PT. O iní cio do en con tro,
mar ca do para às 14h30, foi atra sa do em uma hora à
es pe ra do nome. Mas nada. O PT não fe chou a ques -
tão. E, mais uma vez, os de pu ta dos de ba te ram sem
ao me nos sa ber quem vai fa zer o re la tó rio do pro je to.
‘‘O que acon te ce com o PT para atra sar tan to nos sos
tra ba lhos? Pa re ce que essa co mis são não é sé ria’’,
afir ma Anto nio Car los Pan nun zio (PSDB-SP). 

O que se ou via nas con ver sas dos de pu ta dos na
re u nião de on tem era que o go ver no já ti nha sua es tra-
té gia. Como o re la tor será do par ti do, pou ca co i sa do
pro gra ma deve ser al te ra da. E a co mis são, en tão, te ria
um pa pel me ra men te ofi ci a li za dor. Bos co Cos ta
(PSDB-SE) re cla ma va que o go ver no po de ria ter usa do
o Pri me i ro Empre go como pro pa gan da ele i to re i ra. ‘‘Se o 
pro je to for para ple ná rio sem o nos so re la tó rio es ta re-
mos as si nan do um ates ta do de in com pe tên cia.’’

A efi cá cia do pro gra ma tam bém foi ques ti o na da.
São 3,5 mi lhões de jo vens de sem pre ga dos e ape nas
250 mil va gas ofe re ci das, o que cor res pon de a 7,1%
do que se ria ne ces sá rio. ‘‘O pro gra ma re sol ve mu i to
pou co do pro ble ma’’, afir ma o de pu ta do Mar ce lo Gu i-
ma rães Fi lho (PFL-BA). Ou tra re cla ma ção é que os
jo vens não ma tri cu la dos em es co la ou sem o en si no
fun da men tal não te ri am aces so ao em pre go. No en -
tan to, isso deve ser cor ri gi do ain da na co mis são es -
pe ci al, acre di ta Re gi nal do Lo pes (PT-MG), o nome
mais co ta do para ser o re la tor do pro je to.

Ele é mais oti mis ta quan to aos pra zos do pro -
gra ma. De acor do com o cro no gra ma mon ta do por
ele, apro va do on tem, na co mis são, a dis cus são do
pro je to com o mi nis tro do Tra ba lho, Ja ques Wag ner,
al guns es pe ci a lis tas e re pre sen tan tes dos tra ba lha-
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do res e de em pre sas será fe i ta até o dia 13. ‘‘Com cer-
te za vo ta mos o re la tó rio até o dia 19. E o pro gra ma
es ta rá fun ci o nan do em dois me ses’’, pre vê Lo pes.

Anghi net ti, pre si den te da co mis são, diz que o
tipo de in cen ti vo para que as em pre sas con tra tem os
jo vens pode não fun ci o nar. ‘‘Os R$ 200 pa gos por
mês pelo go ver no não vão fa zer uma em pre sa que
está em cri se con tra tar jo vens. A me lhor so lu ção se ria
di mi nu ir a car ga tri bu tá ria para a con tra ta ção des ses
tra ba lha-do res’’, diz. Mas ele re co nhe ce ser di fí cil mu -
dar esse pon to do pro je to en vi a do pelo go ver no.

Jor ge Arba che, eco no mis ta da Uni ver si da de de
Bra sí lia (UnB), se gue a mes ma li nha. ‘‘A si tu a ção da
eco no mia é tão pre cá ria que é di fí cil acre di tar que as
em pre sas vão con tra tar só por que re ce be rão um in cen-
ti vo. Isso pode fun ci o nar para em pre sas pe que nas e
aque las que não pre ci sam de gen te qua li fi ca da, mas,
para as gran des, não é su fi ci en te men te atra en te.’’

A si tu a ção da eco no mia é tão pre cá ria, que é di -
fí cil acre di tar que as em pre sas vão con tra tar só por -
que re ce be rão um in cen ti vo. Isso pode fun ci o nar para
as pe que nas, mas não é atra en te para as Gran des
em pre sas

Jor ge Arba che, Eco no mis ta da Uni ver si da de de
Bra sí lia (UnB).

O Po pu lar
Ani ver sá rio no es cu ro

Re na ta Tran ches

Aná po lis vai co me mo rar seus 96 anos no es cu-
ro. A Com pa nhia Ener gé ti ca de Go iás (Celg) cor tou
on tem o for ne ci men to de ener gia aos pré di os da ad -
mi nis tra ção mu ni ci pal, com ex ce ção do Hos pi tal Mu -
ni ci pal e do Cais. Algu mas pra ças e ruas tam bém fi ca-
ram sem ener gia. O cor te foi re a li za do de po is que o
pre si den te do Tri bu nal de Jus ti ça (TJ) de Go iás, Cha -
ri fe Oscar Abrão, sus pen deu os efe i tos de li mi nar que
fa vo re cia a pre fe i tu ra de Aná po lis.

No iní cio do mês, pre fe i tu ra e Celg ten ta ram en -
trar em acor do para qui tar a dí vi da do mu ni cí pio. A
Com pa nhia apre sen tou uma fa tu ra de R$ 19 mi lhões
(uma dí vi da de R$ 12 mi lhões, com ju ros e cor re ção).
Se gun do o di re tor co mer ci al da Celg, Antô nio Ba u er,
a dí vi da re fe re-se a cin co anos de for ne ci men to. A
em pre sa ofe re ceu um acor do no qual a pre fe i tu ra pa -
ga ria as duas úl ti mas fa tu ras  – cer ca de R$ 900 mil  –
e o res to em 50 me ses. Na épo ca, o pre fe i to Erna ni de 
Pa u la (PTB) pe diu uma au di to ria para con fir mar os
va lo res de vi dos.

Se gun do Ba u er, a de ter mi na ção da Celg é de
não fa zer cor tes que com pro me tam a sa ú de, a edu ca-
ção ou a se gu ran ça pú bli ca. Ele dis se que hoje vai es -
tu dar uma for ma de sus pen são do for ne ci men to de
ener gia nas ruas as sim como foi fe i to com o apa gão,
para “ga ran tir o mí ni mo de se gu ran ça”.

O di re tor dis se que a pro pos ta de ne go ci a ção
está man ti da. Ba u er afir mou que Aná po lis apre sen ta
a ma i or dí vi da com a Celg en tre os mu ni cí pi os go i a-
nos. Se gun do ele, des de ja ne i ro a em pre sa ten ta ne -
go ci ar com a pre fe i tu ra. “Não que re mos pu nir a po pu-
la ção de Aná po lis, que paga seus im pos tos. Pe di mos
que pre fe i to nos pro cu rar.”

O di re tor co mer ci al afir mou ain da que não há
per se gui ção po lí ti ca. Se gun do ele, dos mu ni cí pi os
que es ta vam em dé bi tos, ape nas 20 não ne go ci a ram.
Ele ga ran tiu que Aná po lis foi o pri me i ro a ter o abas te-
ci men to sus pen so. “Só Aná po lis re pre sen ta cer ca de
20% de toda a dí vi da que to dos os mu ni cí pi os com a
Celg”, dis se. Ba u er ga ran tiu que a fes ta de Aná po lis
não será sus pen sa por que hoje a em pre sa pro cu ra rá
o mu ni cí pio “para ne go ci ar”.

Re ta li a ção

O pre fe i to Erna ni de Pa u la dis se on tem que o
cor te é uma “re ta li a ção do pre si den te da Celg e do
go ver na dor Mar co ni Pe ril lo”. Se gun do ele, tra ta-se de
uma ques tão pes so al do go ver na dor con tra ele, as-
sim como a Co mis são Espe ci al de Inqué ri to (CEI) que 
o in ves ti ga. “É uma re ta li a ção in fan til.”

Erna ni dis se que a pre fe i tu ra nun ca foi ques ti o-
na da ju di ci al men te so bre a dí vi da. “Eles que rem im -
plan tar um caos na ci da de”, afir mou. O pre fe i to dis se
que hoje vai pro cu rar sa ber o por quê do cor te “se não
há dí vi da”. Erna ni afir mou que mais de cem pré di os
fo ram atin gi dos. Entre eles es ta ria o Hos pi tal Mu ni ci-
pal. A re por ta gem do POPULAR vi si tou o Hos pi tal
Mu ni ci pal por vol ta das 21h30 de on tem e o for ne ci-
men to de ener gia es ta va nor mal.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, pe din do a ben ção de Deus para to dos os
que tra ba lham nes tas duas Ca sas do Con gres so Na -
ci o nal, para os que es tão nos vi si tan do e para todo
povo da mi nha ter ra.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho ) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 17 ho ras e 57 
mi nu tos.)
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL 
(52 ª LEGISLATURA) 

 
BAHIA PFL - Heráclito Fortes 

PFL - Rodolpho Tourinho PMDB -  Mão Santa 
PFL Antonio Carlos Magalhães  RIO GRANDE DO NORTE 
PFL -  César Borges PTB -  Fernando Bezerra 
 RIO DE JANEIRO PMDB -  Garibaldi Alves Filho 
PT -  Roberto Saturnino PFL -  José Agripino 
PL -  Marcelo Crivella  SANTA CATARINA 
PMDB -  Sérgio Cabral PFL -  Jorge Bornhausen 
 MARANHÃO PT -  Ideli Salvatti 
PMDB -  João Alberto Souza PSDB -  Leonel Pavan 
PFL -  Edison Lobão  ALAGOAS 
PFL -  Roseana Sarney PT -  Heloísa Helena 
 PARÁ PMDB -  Renan Calheiros 
PMDB -  Luiz Otávio PSDB -  Teotônio Vilela Filho 
PT -  Ana Júlia Carepa  SERGIPE 
PTB -  Duciomar Costa PFL -  Renildo Santana 
 PERNAMBUCO PDT -  Almeida Lima 
PFL -  José Jorge PSB -  Antonio Carlos Valadares 
PFL -  Marco Maciel  AMAZONAS 
PSDB - Sérgio Guerra PMDB -  Gilberto Mestrinho 
 SÃO PAULO PSDB -  Arthur Virgílio 
PT -  Eduardo Suplicy PDT -  Jefferson Peres 
PT -  Aloizio Mercadante  PARANÁ 
PFL -  Romeu Tuma PSDB -  Alvaro Dias 
 MINAS GERAIS PT -  Flávio Arns 
PL -  Aelton Freitas PDT -  Osmar Dias 
PSDB -  Eduardo Azeredo  ACRE 
PMDB -  Hélio Costa PT -  Tião Viana 
 GOIÁS PSB -  Geraldo Mesquita Júnior 
PMDB -  Íris de Araújo PT -  Sibá Machado 
PFL -  Demóstenes Torres  MATO GROSSO DO SUL 
PSDB -  Lúcia Vânia PMDB -  Juvêncio da Fonseca 
 MATO GROSSO PT -  Delcídio Amaral 
PSDB -  Antero Paes de Barros PMDB -  Ramez Tebet 
PFL -  Jonas Pinheiro  DISTRITO FEDERAL 
PT -  Serys Slhessarenko PMDB -  Valmir Amaral 
 RIO GRANDE DO SUL PT -  Eurípedes Camargo 
PMDB -  Pedro Simon PFL -  Paulo Octávio 
PT -  Paulo Paim  TOCANTINS 
PTB -  Sérgio Zambiasi PSDB -  Eduardo Siqueira Campos 
 CEARÁ PFL -  João Ribeiro 
PSDB -  Reginaldo Duarte PFL -  Leomar Quintanilha 
PPS -  Patrícia Saboya Gomes  AMAPÁ 
PSDB -  Tasso Jereissati PMDB -  José Sarney 
 PARAÍBA PSB -  João Capiberibe 
PMDB -  Ney Suassuna PMDB -  Papaléo Paes 
PFL -  Efraim Morais  RONDÔNIA 
PMDB -  José Maranhão PMDB -  Amir Lando 
 ESPÍRITO SANTO PT -  Fátima Cleide 
PPS -  João Batista Motta PMDB -  Valdir Raupp 
PMDB -  Gerson Camata  RORAIMA 
PL -  Magno Malta PPS -  Mozarildo Cavalcanti 
 PIAUÍ PDT -  Augusto Botelho 
PMDB - Alberto Silva PMDB -  Romero Jucá 
 



 

COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 

(27 titulares e 27 suplentes) 
 

Presidente: Senador Ramez Tebet (PMDB-MS) 
Vice-Presidente: Senador Paulo Octavio (PFL-DF) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Aloizio Mercadante 1. Ideli Salvatti 
Ana Júlia Carepa 2. Flávio Arns 
Eduardo Suplicy 3. Serys Slhessarenko 
Delcídio Amaral 4. Duciomar Costa 
Roberto Saturnino 5. Magno Malta 
Antonio Carlos Valadares 6. Aelton Freitas 
Geraldo Mesquita Júnior 7. (vago) 
Fernando Bezerra 8. (vago) 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Hélio Costa 
Mão Santa 2. Luiz Otávio 
Garibaldi Alves Filho 3. Valmir Amaral 
Romero Jucá 4. Gerson Camata 
João Alberto Souza 5. Sérgio Cabral 
Pedro Simon 6. Ney Suassuna 
Valdir Raupp 7. Íris de Araújo 

PFL 
César Borges 1. Antonio Carlos Magalhães 
Efraim Morais 2. Demóstenes Torres 
Jonas Pinheiro 3. João Ribeiro 
Jorge Bornhausen 4. José Agripino 
Paulo Octavio 5. José Jorge 
Rodolpho Tourinho 6. Marco Maciel 

PSDB 
Antero Paes de Barros 1. Arthur Virgílio 
Sérgio Guerra 2. (vago) 
Eduardo Azeredo 3. Lúcia Vânia 
Tasso Jereissati 4. Leonel Pavan 

PDT 
Almeida Lima 1. Osmar Dias 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. João Batista Motta 

Atualizada em 15.05.2003 
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 



 

1.1) SUBCOMISSÃO DE TURISMO 
 

TEMPORÁRIA 
(07 titulares e 07 suplentes) 

 
Presidente: Senador Paulo Octávio (PFL –DF) 

Vice-Presidente: Senador Leonel Pavan (PSDB – SC) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Aelton Freitas 1. Antonio Carlos Valadares 
Serys Slhessarenko 2. Ideli Salvatti 

PMDB 
Garibaldi Alves Filho 1. Mão Santa 
Valdir Raupp 2. Luiz Otávio 

PFL 
Paulo Octavio 1. João Batista Motta (PPS)* 
João Ribeiro 2. César Borges 

PSDB 
Leonel Pavan 1. Lúcia Vânia 

*Vaga cedida ao PPS. 
Atualizada em 15.05.2003 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 

 
 
 
 
 



 
1.2) SUBCOMISSÃO DE MINERAÇÃO 

 
TEMPORÁRIA 

(07 titulares e 07 suplentes) 
 

Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa (PT – PA) 
Vice-Presidente: Senador Rodolpho Tourinho (PFL – BA) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Ana Julia Carepa 1. Delcídio Amaral. 
Aelton Freitas 2. Magno Malta 

PMDB 
Luiz Otávio 1. Hélio Costa 
Sérgio Cabral 2. (vago) 

PFL 
Rodolpho Tourinho 1. Efraim Morais 
João Ribeiro 2. Almeida Lima (PDT)* 

PSDB 
Sérgio Guerra 1.Eduardo Azeredo 

*Vaga cedida pelo PFL 
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 

Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 

E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 
 

1.3) SUBCOMISSÃO DESTINADA A ACOMPANHAR 
A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DOS ESTADOS 

TEMPORÁRIA 
9 (nove) titulares 

9 (nove) suplentes 
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 



2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
(29 titulares e 29 suplentes) 

 
Presidente: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO) 

Vice-Presidente: Senador Papaléo Paes* (PMDB-AP) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Ana Júlia Carepa 1. Delcídio Amaral 
Eurípedes Camargo 2. Serys Slhessarenko 
Fátima Cleide 3. Tião Viana 
Flávio Arns 4. Antonio Carlos Valadares 
Sibá Machado 5. Duciomar Costa 
João Capiberibe 6. (vago) 
Aelton Freitas 7. (vago) 
(vago) 8. (vago) 

PMDB 
Mão Santa 1. Garibaldi Alves Filho 
Juvêncio da Fonseca 2. Hélio Costa 
Íris de Araújo 3. Ramez Tebet 
Sérgio Cabral 4. José Maranhão 
Ney Suassuna 5. Pedro Simon 
Amir Lando 6. Romero Jucá 
Papaléo Paes* 7. (vago) 

PFL 
Edison Lobão 1. Antonio Carlos Magalhães 
Jonas Pinheiro 2. César Borges 
José Agripino 3. Demóstenes Torres 
Leomar Quintanilha 4. Efraim Morais 
Renildo Santana 5. Jorge Bornhausen 
Roseana Sarney 6. João Ribeiro 

PSDB 
Eduardo Azeredo 1. (vago) 
Lúcia Vânia 2. Tasso Jereissati 
Teotônio Vilela Filho 3. Leonel Pavan 
Antero Paes de Barros 4. Sérgio Guerra 
Reginaldo Duarte 5. (vago) 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 
Álvaro Dias  2. (vago) 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. Mozarildo Cavalcanti 

*Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003. 
Atualizada em 15.05.2003 
 

Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 
Reuniões: Quintas – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 



 

2.1) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE E DA JUVENTUDE 
 (7 titulares e 7 suplentes) 

 
Presidente: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO) 

Vice-Presidente: Senadora Roseana Sarney (PFL-MA) 
Relatora: Senadora Patrícia Saboya Gomes (PPS-CE) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Ana Júlia Carepa 1. 
Fátima Cleide 2. 

PMDB 
Amir Lando 1. 
Juvêncio da Fonseca 2. 

PFL 
Roseana Sarney 1. 
PSDB 
Lúcia Vânia 1. 
PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. 

Atualizada em 13.05.2003 
Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 

Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3113515 Fax: 3113652 

E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 
 

2.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DO IDOSO 
 (7 titulares e 7 suplentes) 

 
Presidente: Senador Sérgio Cabral (PMDB-RJ) 

Vice-Presidente: Senadora Íris de Araújo (PMDB-GO) 
Relator: Senador Leomar Quintanilha (PFL -TO) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Sibá Machado 1. 
Aelton Freitas 2. 

PMDB 
Sérgio Cabral 1. 
Íris de Araújo 2. 

PFL 
Leomar Quintanilha 1. 

PSDB 
Antero Paes de Barros 1. 

PPS 
Álvaro Dias 1. 

Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 
Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 



 

 
2.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DAS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente: Senador Flávio Arns (PT-PR) 

Vice-Presidente: Senador Jonas Pinheiro (PFL-MT) 
Relator: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Flávio Arns 1. 
Eurípedes Camargo 2. 

PMDB 
Ney Suassuna 1. 
Garibaldi Alves Filho 2. 

PFL 
Jonas Pinheiro 1. 

PSDB 
Eduardo Azeredo 1. 

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. 

 
Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 

Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3113515 Fax: 3113652 

E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 
 
 

2.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE SAÚDE 
(7 titulares e 7 suplentes) 

Presidente: Senador Papaléo Paes*(PMDB-AP) 
Vice-Presidente: Senador Augusto Botelho (PDT-RR) 

Relator: Senador Mão Santa (PMDB-PI) 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Vago 1. 
Vago 2. 

PMDB 
Mão Santa 1. 
Papaléo Paes* 2. 

PFL 
Renildo Santana 1. 

PSDB 
Reginaldo Duarte 1. 

PDT 
Augusto Botelho 1. 

*Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003. 
Atualizada em 13.05.2003 

Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 
Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 



 

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
(23 titulares e 23 suplentes) 

 
Presidente: Senador Edison Lobão (PFL-MA) 

Vice-Presidente: Senador José Maranhão (PMDB-PB) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Serys Slhessarenko 1. Eduardo Suplicy 
Aloizio Mercadante 2. Ana Júlia Carepa 
Tião Viana 3. Sibá Machado 
Antonio Carlos Valadares 4. Fernando Bezerra 
Magno Malta 5. Geraldo Mesquita Júnior 
(vago) 6. João Capiberibe 
Marcelo Crivella 7. (vago) 

PMDB 
Amir Lando 1. Romero Jucá* 
Garibaldi Alves Filho 2. Luiz Otávio 
José Maranhão 3. Ramez Tebet 
Juvêncio da Fonseca 4. João Alberto Souza 
Papaléo Paes 5. Íris de Araújo 
Pedro Simon 6. Sérgio Cabral 

PFL 
Antonio Carlos Magalhães 1. Paulo Octávio 
César Borges 2. João Ribeiro 
Demóstenes Torres 3. Jorge Bornhausen 
Edison Lobão 4. Renildo Santana 
José Jorge 5. Rodolpho Tourinho 

PSDB 
Arthur Virgílio 1. Antero Paes de Barros 
Tasso Jereissati 2. Teotônio Vilela Filho 
(vago) 3. Leonel Pavan 

PDT 
Jefferson Peres 1. Almeida Lima 

PPS 
João Batista Motta 1. Mozarildo Cavalcanti 

* Desfiliou-se do PSDB, passando a integrar a bancada do PMDB em 14.05.2003..  
Atualizada em 15.05.2003 
 

Secretária: Gildete Leite de Melo 
Reuniões: Quartas – Feiras às 10:00 horas. – Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3113972 Fax: 3114315 
E – Mail: sscomccj@senado.gov.br 

 



 

3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS “INDICAÇÕES 
APONTADAS” NO RELATÓRIO FINAL DA “CPI DO JUDICIÁRIO” E RECEBER NOVAS DENÚNCIAS E 

INFORMAÇÕES RELACIONADAS COM O OBJETIVO DA INVESTIGAÇÃO 
(7 titulares e 7suplentes) 

(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 
 
 

Criada através do Requerimento nº 12-CCJ, de 1999, aprovado em 15/12/1999.  
 
 

3.2) SUBCOMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
(7 titulares e 7suplentes) 

 
Presidente: Senador Tasso Jereissati 

Vice-Presidente: Pedro Simon 
Relator Geral: Senador Demóstenes Torres 

TITULARES SUPLENTES 
PMDB 

Pedro Simon 1. João Alberto Souza 
Garibaldi Alves Filho 2. Papaléo Paes 

PFL 
Demóstenes Torres 1. Efraim Morais 
César Borges 2. João Ribeiro 

PT 
Serys Slhessarenko 1. Sibá Machado 

PSDB 
Tasso Jereissati 1. Arthur Virgílio Neto 

OUTROS PARTIDOS (PDT, PTB, PSB, PPS e PL) 
Magno Malta 1. Fernando Bezerra 

Atualizada em 21.05.03 
Secretária: Gildete Leite de Melo 

Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa 
Telefone: 3113972 Fax: 3114315 

E – Mail: sscomccj@senado.gov.br 



4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
(27 titulares e 27 suplentes) 

 
Presidente: Senador Osmar Dias (PDT-PR) 

Vice-Presidente: Senador Hélio Costa (PMDB-MG) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Fátima Cleide 1. Tião Viana 
Flávio Arns 2. Roberto Saturnino 
Ideli Salvatti 3. Eurípedes Camargo 
João Capiberibe 4. Papaléo Paes* 
Duciomar Costa 5. Sibá Machado 
Aelton Freitas 6. Marcelo Crivella 
(vaga cedida ao PMDB) 7. (vago) 
Heloísa Helena 8. (vago) 

PMDB 
Hélio Costa 1. Mão Santa 
Íris de Araújo 2. Garibaldi Alves Filho 
Valdir Raupp 3. Juvêncio da Fonseca 
Gerson Camata 4. Luiz Otávio 
Sérgio Cabral 5. Valmir Amaral 
José Maranhão 6. Amir Lando 
(vago) 7. (vago) 
Valmir Amaral (por cessão do Bloco de Apoio ao 
Governo) 

 

PFL 
Demóstenes Torres 1. Edison Lobão 
Jorge Bornhausen 2. Jonas Pinheiro 
José Jorge 3. José Agripino 
Leomar Quintanilha 4. Marco Maciel 
Renildo Santana 5. Paulo Octavio 
Roseana Sarney 6. João Ribeiro 

PSDB 
Sérgio Guerra 1. Arthur Virgílio 
Leonel Pavan 2. Eduardo Azeredo 
Reginaldo Duarte 3. Teotônio Vilela Filho 
Antero Paes de Barros 4. Lúcia Vânia 

PDT 
Osmar Dias 1. Jefferson Peres 
Almeida Lima 2. Álvaro Dias  

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. Patrícia Saboya Gomes 

Observação: Conforme acordo de líderes anunciado na reunião da Comissão de Assuntos 
Econômicos de 19.2.2003, o PMDB ocupará somente 6 cadeiras na Comissão de Educação. 
*Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003. 
Atualizada em 13.05.2003 

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Reuniões: Terças – Feiras às 11:30 horas – Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113498 Fax: 3113121 
E – Mail: julioric@senado.gov.br. 

 



 

4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 
(12 (doze) titulares e 12 (doze) suplentes) 

 
Presidente: Senador Roberto Saturnino (PT-RJ) 

Vice-Presidente: Senadora Íris de Araújo (PMDB-GO) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Roberto Saturnino 1. Sibá Machado 
Fátima Cleide 2. Eurípedes Camargo 
João Capiberibe 3. Papaléo Paes* 

PMDB 
Hélio Costa 1. Gerson Camata 
Sérgio Cabral 2. Juvêncio da Fonseca 
Íris de Araújo 3. Luiz Otávio 

PFL 
Roseana Sarney 1 Paulo Octavio 
Demóstenes Torres 2. José Agripino 
Edison Lobão 3. (vago) 

PSDB 
Eduardo Azeredo 1. Arthur Virgílio 
Leonel Pavan 2. Reginaldo Duarte 

PDT 
Almeida Lima 2. (vago) 

* Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003. 
Atualizada em 07.05.2003 

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113498 Fax: 3113121 
E – Mail: julioric@senado.gov.br. 

 
4.2) SUBCOMISSÃO DE RÁDIO E TV 

PERMANENTE 
9 (nove) titulares 

9 (nove) suplentes 
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 

 
4.3) SUBCOMISSÃO DO LIVRO 

PERMANENTE 
7 (sete) titulares 

7 (sete) suplentes 
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 

 
4.4) SUBCOMISSÃO DO ESPORTE 

PERMANENTE 
7 (sete) titulares 

7 (sete) suplentes 
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 

 



 

5) - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 
(17 titulares e 9 suplentes) 

 
Presidente: Senador Ney Suassuna (PMDB-PB) 

Vice-Presidente: Senador Antero Paes de Barros (PSDB-MT) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Ideli Salvati 1. Ana Júlia Carepa 
Heloísa Helena 2. Delcídio Amaral 
Antonio Carlos Valadares 3. Geraldo Mesquita Júnior 
Aelton Freitas  
Duciomar Costa  

PMDB 
Ney Suassuna 1. Valmir Amaral 
Luiz Otávio 2. Romero Jucá 
Gerson Camata  
João Alberto Souza  

PFL 
César Borges 1. Jorge Bornhausen 
Efraim Morais 2. Paulo Octavio 
João Ribeiro  
Leomar Quintanilha  

PSDB 
Arthur Virgílio 1. Leonel Pavan 
Antero Paes de Barros  

PDT 
Osmar Dias 1. Almeida Lima 

PPS 
João Batista Motta  

Atualizada em 22.05.2003 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 

Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3113935 Fax: 3111060 

E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 



 

6) - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 
(19 titulares e 19 suplentes) 

 
Presidente: Senador Magno Malta (PL-ES) 

Vice-Presidente: (aguardando eleição) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Sibá Machado 1..Serys Slhessarenko 
Eurípedes Camargo 2. (vago) 
Magno Malta 3. (vago) 
Aelton Freitas 4. (vago) 
Marcelo Crivella 5. (vago) 

PMDB 
Renan Calheiros 1. Gerson Camata 
Ney Suassuna 2. Amir Lando 
José Maranhão 3. Gilberto Mestrinho 
Sérgio Cabral 4. Romero Jucá 
Garibaldi Alves Filho 5. (vago) 

PFL 
Edison Lobão 1. Demóstenes Torres 
Efraim Morais 2. Jonas Pìnheiro 
Leomar Quintanilha 3. (vago) 
Rodolpho Tourinho 4. Roseana Sarney 

PSDB 
Lúcia Vânia 1. (vago) 
(vago) 2. (vago) 
Reginaldo Duarte 3. Antero Paes de Barros 

PDT 
Jefferson Peres 1. (vago) 

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. João Batista Motta 

Atualizada em 22.05.2003 
Secretária: Maria Dulce V. de Queirós Campos 

Telefone 3111856 Fax: 3114646 
E – Mail: mariadul@senado.br . 



 

7) - COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL 
(19 titulares e 19 suplentes) 

 
Presidente: Senador Eduardo Suplicy (PT-SP) 

Vice-Presidente: Senador Marcelo Crivella (PL-RJ) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Eduardo Suplicy 1. Flávio Arns 
Heloísa Helena 2. Fátima Cleide 
João Capiberibe 3. Aloizio Mercadante 
Marcelo Crivella 4. Duciomar Costa 
Fernando Bezerra 5. Aelton Freitas 
Tião Viana (por cessão do PMDB)  

PMDB 
Gilberto Mestrinho 1. Pedro Simon 
João Alberto Souza 2. Ramez Tebet 
Luiz Otávio 3. Valdir Raupp 
(vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo) 4. Juvêncio da Fonseca 
Hélio Costa 5. (vago) 

PFL 
Antonio Carlos Magalhães 1. Edison Lobão 
João Ribeiro 2. Renildo Santana 
José Agripino 3. Rodolpho Tourinho 
Marco Maciel 4. Roseana Sarney 

PSDB 
Arthur Virgílio 1. Antero Paes de Barros 
Eduardo Azeredo 2. Tasso Jereissati 
Lúcia Vânia 3. Sérgio Guerra 

PDT 
Jefferson Péres 1. Álvaro Dias  

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. Mozarildo Cavalcanti 

 
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello 

Telefone 3113496 Fax: 3113546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa 
Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas. 

E – Mail: luciamel@senado.gov.br 



 

 
8) - COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 

(23 titulares e 23 suplentes) 
 

Presidente: Senador José Jorge (PFL-PE) 
Vice-Presidente: Senador João Batista Motta (PPS-ES) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Delcídio Amaral 1. Roberto Saturnino 
Ideli Salvatti 2. Fátima Cleide 
Serys Slhessarenko 3. Heloísa Helena 
Sibá Machado 4. Ana Júlia Carepa 
Geraldo Mesquita Júnior 5. Duciomar Costa 
Duciomar Costa 6. Fernando Bezerra 
Magno Malta 7. Marcelo Crivella 

PMDB 
Gerson Camata 1. Mão Santa 
Amir Lando 2. Luiz Otávio 
Valdir Raupp 3. Pedro Simon 
Valmir Amaral 4. Renan Calheiros 
Gilberto Mestrinho 5. Ney Suassuna 
José Maranhão 6. Romero Jucá 

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. (vago) 
Sérgio Guerra 2. Arthur Virgílio 
Teotônio Vilela Filho 3. Reginaldo Duarte 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 

PPS 
João Batista Motta 1. Mozarildo Cavalcanti 

Atualizada em 22.05.2003 
 

Secretário: Celso Parente 
Reuniões: Terças – Feiras às 14:00 horas. – Plenário nº 13 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3114607 Fax: 3113286 
E – Mail: cantony@senado.gov.br. 

 



 

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR 
(Resolução do Senado Federal nº 20/93) 

 
COMPOSIÇÃO 

(Eleita na Sessão do Senado Federal de 13/03/2003) 
 

1ª Eleição Geral: 19.04.1995 
2ª Eleição Geral: 30.06.1999 
3ª Eleição Geral: 27.06.2001 
4ª Eleição Geral: 13.03.2003 

 
Presidente: Senador JUVÊNCIO DA FONSECA 2 
Vice-Presidente: Senador DEMÓSTENES TORRES 2 
 

PMDB 
Titulares UF Ramal Suplentes UF Ramal 
Juvêncio da Fonseca MS 1128 1. Ney Suassuna PB 4345 
João Alberto Souza MA 1411 2. Pedro Simon RS 3232 
Ramez Tebet MS 2222 3. Gerson Camata ES 3256 
Luiz Otávio PA 3050 4. Alberto Silva PI 3055 
PFL5 
Paulo Octávio DF 2011 1. Jonas Pinheiro MT 2271 
Demóstenes Torres GO 2091 2. César Borges 4 BA 2212 
Rodolpho Tourinho BA 3173 3. Renildo Santana 4 SE 1306 
PT 1 
Heloísa Helena AL 3197 1. Ana Julia Carepa PA 2104 
Sibá Machado AC 2184 2. Fátima Cleide RO 2391 
(Vago)8   3. Eduardo Suplicy 3 SP 3213 
PSDB5 
Sérgio Guerra PE 2385 1. Reginaldo Duarte CE 1137 
Antero Paes de Barros MT 4061 2. Arthur Virgílio AM 1201 

PDT 
(Vago)7   1. Augusto Botelho (PDT) RR 2041 
PTB 1 
(Vago)6   1. Fernando Bezerra (PTB) RN 2461 
PSB 1, PL 1 e PPS 
Magno Malta (PL) ES 4164 1. Marcelo Crivella (PL) RJ 5077 
Corregedor do Senado (Membro nato – art. 25 da Resolução nº 20/93) 
Senador Romeu Tuma (PFL/SP) 2051 

(atualizada em 08.05.2003) 
Notas: 
1 Partidos pertencentes ao Bloco de Apoio ao Governo, constituído na Sessão do SF de 1.2.2003.  
2 Eleitos em 18.03.2003, na 1ª Reunião do Conselho.  
3 Eleito na Sessão do SF de 18.3.2003. 
4 Eleitos na Sessão do SF de 19.3.2003. 
5  Partidos pertencentes à Liderança Parlamentar da Minoria, constituída na Sessão do SF de 29.4.2003. 
6  Vaga ocupada pelo Senador Geraldo Mesquita Júnior (Bloco/PSB-AC) até 6.5.2003, quando anunciou, em Plenário, seu 
desligamento do Conselho, conforme comunicação lida na Sessão do SF de 8.5.2003. 
7 Vaga ocupada pelo Senador Jefferson Péres (PDT-AM) até 7.5.2003, quando anunciou, em Plenário, seu desligamento do 
Conselho, conforme comunicação lida na Sessão do SF de 8.5.2003. 
8 Vaga ocupada pelo Senador Flávio Arns (Bloco/PT-PR) até 8.5.2003, quando se desligou do Conselho, conforme comunicação 
lida na Sessão do SF dessa data. 
 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 

Telefones: 311-4561 e 311-4552 
sscop@senado.gov.br 

www.senado.gov.br/etica 



CORREGEDORIA PARLAMENTAR 
(Resolução nº 17, de 1993) 

 
COMPOSIÇÃO 1 

 
Senador Romeu Tuma (PFL-SP) Corregedor  

Senador Hélio Costa (PMDB-MG) 1º Corregedor Substituto 

Senador Delcídio Amaral (PT-MS) 2º Corregedor Substituto 

Senador Teotônio Vilela Filho (PSDB-AL) 3º Corregedor Substituto 
 
Notas: 
1 Eleitos na Sessão Ordinária de 25.03.2003, nos termos da Resolução nº 17, de 17.3.93. 

 
SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL 

Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 
Telefones: 311-4561 e 311-4552 

sscop@senado.gov.br 



PROCURADORIA PARLAMENTAR 
(Resolução do Senado Federal nº 40/95) 

 
1ª Designação: 16.11.1995 
2ª Designação: 30.06.1999 
3ª Designação: 27.06.2001 
4ª Designação (a ser realizada) 

 
PROCURADORES 

 
Senadores UF Ramal 

PMDB 
   

PFL 
   

PT 
   

PSDB 
   
PDT/PTB/PSB/PL/PPS 
   

Atualizada em 17 de fevereiro de 2003 
 
 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 

Telefones: 311-4561 e 311-3265 



CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ 
Constituído pela Resolução nº 2, de 2001, oriunda do Projeto de Resolução nº 25, de 1998, 

aprovado na Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal do dia 15.3.2001 
 

COMPOSIÇÃO 
 

1ª Designação geral: 03.12.2001 
2ª Designação geral: 26.02.2003 

 
 

Presidente: Senadora Serys Slhessarenko4 
Vice-Presidente: Senador Geraldo Mesquita Júnior4 

 
PMDB UF RAMAL 
Senadora Íris de Araújo 1 GO 3148 
PFL 6   
Senadora Roseana Sarney 1 MA 3070 
PT 5   
Senadora Serys Slhessarenko 1 MT 2291 
PSDB 6   
Senadora Lúcia Vânia 1 GO 2038 
PDT   
Senador Augusto Botelho 3 RR 2041 
PTB 5   
Senador Papaléo Paes 1-5 AP 3253 
PSB 5   
Senador Geraldo Mesquita Júnior 2 AC 1078 
PL 5   
Senador Magno Malta 1 ES 4164 
PPS   
Senadora Patrícia Saboya Gomes 1 CE 2301 

 
Atualizada em 7.5.2003 

Notas: 
1 Designados na Sessão do SF de 26.2.2003 
2 Designado na Sessão do SF de 7.3.2003 
3 Designado na Sessão do SF de 11.3.2003 
4 Eleitos, por aclamação, em 12.3.2003, na 1ª Reunião do Conselho. 
5 Partido pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo (PT/PTB/PSB/PL), constituído na Sessão do 
SF de 1.2.2003.  
6 Partido pertencente à Liderança Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB), constituída na Sessão do 
SF de 29.4.2003. 
7 Na Sessão do SF de 7.5.2003, o Senador Papaléo Paes comunicou seu desligamento do PTB e 
filiação ao PMDB. 
 
 

SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL 
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 

Telefones: 311-4561 e 311-4552 
sscop@senado.gov.br 
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ÍNDICE ONOMÁSTICO 
 
AELTON FREITAS 
 

Parecer nº 892, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
legislativo nº 88, de 2003 (nº 2.047/6 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a ASVIP Associação de Desenvolvimento Comunitário do Bairro São 
Vicente de Paula a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Paulo 
Gotardo, Estado de Minas Gerais. 023 

 
Parecer nº 911, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 16, de 2003 (nº 2.005/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga permissão à Fundação Cultural e Educativa serro Azul para executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Itabira, Estado de 
Minas Gerais.  088 

 
Parecer nº 916, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 50, de 2003 (nº 1.936/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão Varginhense a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Varginha, Estado de Minas Gerais.  106 

 
Parecer nº 920, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 63, de 2003 (nº 1.981/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Beneficente e Cultural Comunitária de Brasilândia de Minas 
– ASBCBRAS, a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Brasilândia 
de Minas, Estado de Minas Gerais.  122 

 
Parecer nº 924, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 80, de 2003 (nº 2.036/6 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão de Ipuiuna, para o 
Desenvolvimento artístico e Cultural a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Ipuiuna, Estado de Minas Gerais.  140 

 
Parecer nº 928, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 105, de 2003 (nº 2.090/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga permissão à Futura FM Minas Cidade de Monte Santo Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Monte 
Santo de Minas, Estado de Minas Gerais.  157 

 
Parecer nº 933, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 117, de 2003 (nº 2.117/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação das Mulheres Mamonenses – AMM a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Espinosa, Estado de Minas Gerais. 177 

 
Parecer nº 939, de 2003, da Comissão da Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 161, de 2003 (nº 2.105/02, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária de radiodifusão Cultural, Educativa e artística de 
Brumadinho a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Brumadinho, 
Estado de Minas Gerais. 203 

 
Parecer nº 947, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 127, de 2003 (nº 2.137/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação Amigos de Cabo Verde para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Cabo Verde, Estado de Minas Gerais. 222 

 
Parecer nº 955, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 326, de 2003 (nº 2.277/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga permissão à Rádio Miraí FM Stéreo Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Miraí, Estado de Minas 
Gerais.  251 
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ALOIZIO MERCADANTE  
 

Requerimento nº 620, de 2003, que requer, nos termos regimentais, voto 
profundo de pesar pelo falecimento da Deputada do Estado do Piauí, Francisca 
Trindade; apresentação de condolências à família e ao Estado do Piauí; e levantamento 
da sessão hoje. Senador Aloízio Mercadante. 317 

 
Aprofunda o debate sobre as críticas ao atual Governo, por não aceitá-las. 324 

 
ALVARO DIAS  
 

Parecer nº 888, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 594, de 2002 (nº 1.587/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de 
Ipê a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ipê, Estado do Rio 
Grande do Sul. 006 

 
Parecer nº 915, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 40, de 2003 (nº 1.886/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Academia Cultural de Santa Helena – ACULT-STH/PR a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Helena, Estado do Parará. 102 

 
Parecer nº 930, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 109, de 2003 (nº 2.104/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação Comunitária Pró Campus a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Caxias do Sul, Estado do rio grande do Sul.  164 

 
Parecer nº 951, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 214, de 2003 (nº 2.405/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga permissão à Fundação Educacional e Cultural De Colorado para 
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Colorado, Estado do 
Paraná.  235 

 
Parecer nº 961, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

legislativo nº 76, de 2003 (nº 2.025/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova a concessão outorgada à televisão Cachoeira do Sul Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens (TV) na cidade de Cachoeira do Sul, Estado 
do Rio Grande do Sul.  442 

 
Parecer nº 962, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 118, de 2003 (nº 2.119/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação Cultural de Radiodifusão do Bairro da COHAB “C” a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Gravataí, Estado do Rio 
Grande do Sul.  444 

 
Parecer nº 963, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 137, de 2003 (nº 2.156/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga permissão à Fundação Cândido Garcia para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Umuarama, Estado do 
Paraná.  448 

 
ANA JÚLIA CAREPA 
 

Parecer nº 967, de 2003, da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 119, de 2003, de autoria do senador Aloízio Mercadante, que altera a 
Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, de forma a obrigar que as informações sobre 
licenciamento ambiental sejam disponibilizadas na rede mundial de computadores. 459 

 
ARTHUR VIRGÍLIO 
 

Manifesta sua preocupação com a radicalização dos movimentos sociais. 508 
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AUGUSTO BOTELHO 
 

Cumprimenta o Senador Mão Santa pelo seu conhecimento filosófico. Aparte ao 
Senador Mão Santa. 288 

 
Requerimento nº 625, de 2003, requerendo, nos termos regimentais, que seja 

inserido em ata voto de pesar pelo falecimento de Thereza Magalhães Brasil, sobrinha-
neta do fundador de Boa Vista (RR) e apresentação de condolências à família. 508 

 
Parabeniza o Ministério da Saúde pelos 50 anos de sua criação. 506 
 
Comenta a realização da 14ª Edição dos Jogos Panamericanos, em Santo 

Domingo, República Dominicana. 643 
 

DEMOSTENES TORRES 
 

Parecer nº 910, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 14, de 2003 (nº 1.978/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga concessão à Fundação Educativa de Comunicações de Pedreira para 
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Amparo, Estado de São 
Paulo. 085 

 
Parecer nº 913, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 23, de 2003 (nº 1.280/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza o Instituto de Ensino Profissionalizante Santo Antônio da Cachoeira a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Piracaia, Estado de São 
Paulo.  093 

 
Parecer nº 954, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 308, de 2003 (nº 1.736/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga permissão à Studio G Comunicação e Marketing Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Jaraguá, Estado de 
Goiás.  244 
 

DUCIOMAR COSTA 
 

Parecer nº 887, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 528, de 2002 (nº 1.670/4 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação Comunitária de Colares (Rádio Comunitária Rosário FM 
STEREO) a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Colares, Estado 
do Pará. 001 

 
Parecer nº 931, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 111, de 2003 (nº 2.106/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária Feitoria FM a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de São Leopoldo, Estado do Rio grande do Sul.  169 

 
Parecer nº 952, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 216, de 2003 (nº 2.383/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga permissão à Fundação Educativa e Cultural Amazônia Viva para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Belém, 
Estado do Pará.  238 

 
EDISON LOBÃO  
 

Parecer nº 956, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 319, de 2003 (nº 869/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga concessão à Fundação Nagib Haickel para explorar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens na cidade de São Luís, Estado do Maranhão. 248 

 
Confessa a sua preocupação diante da fusão das empresas aéreas VARIG e 

TAM. Aparte ao Senador Marcelo Crivella. 262 
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Defende a instalação de uma refinaria de Petróleo no Estado do Maranhão. 380 
 
Faz considerações ao Senador Eduardo Siqueira Campos quanto os seus 

trabalhos, pessoa e a criação do Estado do Tocantins. Aparte ao Senador Eduardo 
Siqueira Campos. 642 

 
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS 
 

Encaminha à votação os Requerimentos nºs 618, 619 e 620, que requerem: 
inserção em ata de voto de profundo pesar, pelo falecimento da Deputada do Estado do 
Piauí, Francisca Trindade; apresentação de condolências à família e ao Estado do 
Piauí; e o levantamento da sessão. 319 

 
Faz apelo em prol da conclusão da eclusa do Lajeado no Rio Tocantins , na 

Usina Luiz Eduardo Magalhães. 366 
 
Trata da necessidade de recriação da Superintendência de Desenvolvimento da 

Amazônia – Sudam.   478 
 
Comunica a realização do Encontra Nacional do PSDB e o motivo de sua 

ausência no mesmo. 640 
 
EDUARDO SUPLICY 
 

Homenageia de pesar pelo falecimento da Deputada Francisca Trindade.   363 
 
EFRAIM MORAIS 
 

Encaminha à votação os Requerimentos nºs 618, 619 e 620, que requerem: 
inserção em ata de voto de profundo pesar, pelo falecimento da Deputada do Estado do 
Piauí, Francisca Trindade; apresentação de condolências à família e ao Estado do Piauí; 
e o levantamento da sessão.  319 

 
Parecer nº 958, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Projeto 

de Lei da Câmara nº 50, de 2003 (nº 1.233/2003, na origem), que altera a Lei nº 8.989, 
de 24 de fevereiro de 1995, que “dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados – IPI, na aquisição de automóveis para utilização no transporte 
autônomo de passageiros, bem como por pessoas portadoras de deficiência física e aos 
destinados ao transporte escolar, e dá outras providências.  338 

 
Parecer nº 959, de 2003 da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Projeto de Lei 

da Câmara nº 50, de 2003 (nº 1.233/2003, na origem), que altera a Lei nº 8.989, de 24 de 
fevereiro de 1995, que “dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados – IPI, na aquisição de automóveis para utilização no transporte 
autônomo de passageiros, bem como por pessoas portadoras de deficiência física e aos 
destinados ao transporte escolar, e dá outras providências. 340 

 
EURÍPEDES CAMARGO 
 

Parecer nº 935, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 128, de 2003 (nº 2.14/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação comunitária Caraguatatuba a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Caraguatatuba, Estado de São Paulo.  185 

 
Parecer nº 936, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 130, de 2003 (nº 2.145/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato autoriza a Associação Comunitária Beneficente Nossa Senhora da Conceição – 
Rádio Milenium a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pereiras, 
Estado de São Paulo.  189 

 
Parecer nº 941, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 183, de 2003 (nº 2.223/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
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ato que outorga permissão à KMR – Telecomunicações Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Itaí, Estado de São Paulo.  209 

 
Requerimento nº 622, de 2003, que requer, nos termos regimentais, a inserção 

em ata do Voto de Pesar pelo falecimento de Manoel Esperidião Pereira, ocorrido em 
23-7-2003, e que sejam apresentadas condolências à família do falecido, tendo em vista 
o importante papel desempenhado na vida político-administrativa brasileira.  382 

 
FÁTIMA CLEIDE 
 

Parecer nº 893, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
legislativo nº 145, de 2003 (nº 1.962/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária de Rádio FM de Pimenta Bueno a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pimenta Bueno, Estado de Rondônia. 028 

 
Dá testemunho em relação à figura e pessoa do Ministro Miguel Rossetto. 

Aparte ao Senador Paulo Paim. 473 
 
Pesar pelo falecimento da Deputada Francisca Trindade (PT/PI) e do filho de 

Presidente do PT em São Paulo, Júlio Frateschi. 478 
 
Manifesta satisfação com a decisão do Tribunal de Administração da OIT que 

considerou ilegal o afastamento do diplomata brasileiro José Maurício Bustani da 
Organização para Proscrição de Armas Químicas – OPAQ. 478 

 
Defende a nigeriana, Amina Lawal, condenada à morte pela suprema corte de 

seu País. 478 
 
GARIBALDI ALVES FILHO 
 

Parecer nº 934, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 125, de 2003 (nº 2.133/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação Amigos da Zona Norte a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Natal, estado do Rio Grande do Norte.  181 

 
Parecer nº 949, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 197, de 2003 (nº 2.506/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga concessão à Fundação Vingt Rosado para executar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Mossoró, Estado do Rio grande do Norte. 229 

 
Manifesta sua satisfação quanto a recriação da Sudene. 381 
 
Faz comentários ao artigo do Jornal Folha de São Paulo, edição do próprio dia, 

com o seguinte assunto: “Mais de Quinhentas Prefeituras deverão decretar ponto 
facultativo, no próximo dia 5, em protesto contra a queda de arrecadação dos 
Municípios”. 502 

 
Trata da discriminação exercida aos Estados produtores de petróleo e energia 

dentro do texto da reforma tributária. 502 
 
Associa-se às preocupações da Senadora Serys Slhessarenko e do Senador Pedro 

Simon quanto a questão da reforma agrária. Aparte à Senadora Serys Slhessarenko. 640 
 
Exalta o Programa do Leite criado no Estado do Rio Grande do Sul. 650 
 
Homenageia a Senadora Íris de Araújo que se despediu do Plenário do Senado 

Federal. 650 
 
GERSON CAMATA 
 

Parecer nº 943, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 217, de 2003 (nº 1.745/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
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ato que outorga permissão à Rádio Cidadã Ltda. para executar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Linhares, Estado do Espírito Santo.  213 

 
Parecer nº 944, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 222, de 2003 (nº 1.738/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga permissão à RB – Rádio e Televisão Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Ecoporanga, Estado do 
Espírito Santo.  215 

 
Parecer nº 946, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 242, de 2003 (nº 1.708/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova concessão da Nassau – Editora, Rádio e Televisão Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Vitória, Estado do Espírito 
Santo.  220 

 
HÉLIO COSTA 
 

Parecer nº 898, de 2003, da Comissão de educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 595, de 2002 (nº 1.636/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação Loyola de Radiodifusão Comunitária a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 041 

 
Parecer nº 901, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto e Decreto 

Legislativo nº 673, de 2002 (nº 1.785/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária Montes Claros a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Montes Claros, Estado de Minas 
Gerais.  054 

 
Parecer nº 902, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 692, de 2002 (nº 1.824/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação Comunitária dos Amigos de São Pedro da União 
(ACASPU), a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Pedro da 
União, Estado de Minas Gerais.  058 

 
Parecer nº 903, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 701, de 2002 (nº 1.849/e 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação e Movimento Comunitário Rádio Libermann FM a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Goiabeira, Estado de Minas 
Gerais.  062 

 
Parecer nº 905, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 742, de 2002 (nº 1.815/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural Portuense de Rádio e TV a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Astolfo Dutra, Estado de Minas 
Gerais.  070 

 
Parecer nº 907, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 756, de 2002 (nº 1.744 /2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga permissão à Rádio FM Cidade de Itajubá Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Presidente Olegário, Estado 
de Minas Gerais.  078 

 
Parecer nº 908, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 759, de 2002 (nº 1.841/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a concessão da rádio Educadora de Uberlândia Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Uberlândia, Estado de 
Minas Gerais.  080 

 
Parecer nº 909, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 769, de 2002 (nº 2.112/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga permissão à Fundação Educativa Sintonia Cultural, para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Araxá, Estado de 
Minas Gerais.  082 
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Parecer nº 912, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 20, de 2003 (nº 2.053/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga concessão à TV Vale do Aço Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens na cidade de Coronel Fabriciano, Estado de Minas Gerais.  091 

 
Parecer nº 922, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 71, de 2003 (nº 1.994/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza o Centro Social, Educacional e Cultural da Zona Norte a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais.  130 

 
Parecer nº 925, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 84, de 2003 (nº 2.040/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga permissão ao Sistema de Comunicação Rio Casca Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Abre Campo, 
Estado de Minas Gerais.  145 

 
Aborda o relançamento da Sudene no Ceará, pelo Presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva.  357 
 
Apóia a Senadora Serys Slhessarenko quanto à precariedade das rodovias do 

País. Aparte à Senador Serys Slhessarenko.  362 
 
Requerimento nº 623, de 2003, requerendo, nos termos regimentais, que seja 

encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Integração Nacional 
pedidos de informações.  383 

 
Saúda o Grupo Empresarial Algar, de Uberlândia/MG, pelo oferecimento de 

oportunidades ao primeiro emprego.  470 
 

HERÁCLITO FORTES 
 

Requerimento nº 618, de 2003, que requer, nos termos regimentais, voto 
profundo de pesar pelo falecimento da Deputada do Estado do Piauí, Francisca 
Trindade; prestação de condolências à família e ao Estado do Piauí; e levantamento da 
sessão do dia de hoje. 317 

 
Encaminha à votação os Requerimentos nºs 618, 619 e 620, que requerem: 

inserção em ata de voto de profundo pesar, pelo falecimento da Deputada do Estado do 
Piauí, Francisca Trindade; apresentação de condolências à família e ao Estado do Piauí; 
e o levantamento da sessão. 318 

 
 
IDELI SALVATTI 
 

Faz considerações ao acordo entre o Brasil e o Fundo Monetário Internacional – 
FMI. 491 

 
ÍRIS DE ARAÚJO 
 

Parecer nº 917, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 51, de 2003 (nº 1.937/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária da Comunicação de Nova Granada – SP a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova Granada, Estado de São 
Paulo. 109 

 
Trata da importância de se abordar o tema da reforma agrária. Aparte ao Senador 

Paulo Paim. 256 
 
Solidariza-se com o discurso do Senador Mão Santa. Aparte ao Senador Mão 

Santa. 287 
 
Elogia o Governo pela disposição de rediscutir acordo com o FMI. 288 
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Saúda a criação do programa “Soldado Cidadão”. 288 
 
Analisa o aumento do desemprego no País, com base nos dados do IBGE. 322 
 
Apóia a indignação do Senador Mozarildo Cavalcanti quanto a operação militar 

francesa. Aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti. 360 
 
Faz considerações sobre a reforma da previdência. 364 
 
Trata das necessidades de um grande investimento do governo na área de 

moradia popular. 364 
 
Trata da inquietação dos movimentos sociais. 475 
 
Defende a celeridade na implantação da reforma agrária. 475 
 
Homenageia o Senador Maguito Vilela pelas ações sociais desenvolvidas no 

Estado do Goiás. 475 
 
Despede-se do Senado Federal, fazendo considerações à política brasileira. 614 

 
JOÃO BATISTA MOTTA 
 

Registra seu apoio à recriação da Superintendência de Desenvolvimento do 
Nordeste – Sudene. 633 

 
JOÃO CAPIBERIBE 
 

Trata do preconceito no debate envolvendo a questão agrária. Aparte ao Senador 
Paulo Paim. 474 

 
Protesta contra o corte de recursos destinados à BR 156, no Estado do Amapá. 474 
 
Trata da proposta da Rede Parlamentar Internacional à Quinta Conferência 

Ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC), a realizar-se em Cancun, 
México. 644 

 
JOÃO RIBEIRO 
 

Parecer nº 919, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 61, de 2003 (nº 1.976/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Martinho Prado Junior a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Mogi-Guaçu, Estado de São Paulo. 118 

 
Parecer nº 938, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 154, de 2003 (nº 2.215/02, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Daianopolina de Radiodifusão a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Dianópolis, Estado do Tocantins. 199 

 
JONAS PINHEIRO 
 

Parecer nº 897, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 9, de 2001 (nº 521/2000, na Câmara dos deputados), que aprova o ato que 
renova concessão da Sociedade Matogrossense Rádio Educadora Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Colider, Estado de Mato 
Grosso. 039 

 
Parecer nº 914, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 39, de 2003 (nº 1.885/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Cultural Melgassense a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Barão de Melgaço, Estado de Mato Grosso.  098 
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Parecer nº 918, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 52, de 2003 (nº 1.938/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária, Cultural e beneficente – Centenário a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de tabatinga, Estado de São Paulo.  114 

 
Parecer nº 921, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 66, de 2003 (nº 1.918/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Família de Viradouro a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Viradouro, Estado de São Paulo.  126 

 
Parecer nº 926, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 95, de 2003 (nº 2.049/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Rádio tropical FM de Vera-MT (ACRT/FM) a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Vera, Estado de Mato 
Grosso.  147 

 
Parecer nº 927, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 99, de 2003 (nº 2.062/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Alvorada a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Vila Rica, Estado de Mato Grosso.  152 

 
Parecer nº 940, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 182, de 2003 (nº 2.222/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga permissão à Rádio Primavera FM de Guariba Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora de freqüência modulada na cidade de guariba, Estado de 
São Paulo.  207 

 
Parecer nº 942, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 195, de 2003 (nº 2.300/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga permissão à Fundação Stenio Congro para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Três Lagoas, Estado de Mato 
Grosso do Sul. 211 

 
JOSÉ JORGE 
 

Parecer nº 923, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 78, de 2003 (nº 2.027/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Glória do Goitá a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Glória do Goitá, Estado de 
Pernambuco. 135 

 
Parecer nº 948, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 186, de 2003 (nº 1.970/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga permissão ao Sistema Agreste de Comunicação Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Caruaru , Estado 
de Pernambuco. 227 

 
Solidariza-se com o discurso do Senador Teotônio Vilela Filho. Aparte ao 

Senador Teotônio Vilela Filho.  279 
 
Faz considerações sobre a reforma tributária.  282 
 
Solidariza-se com o Senador Eduardo Siqueira Campos em relação a questão da 

paralisação de obras nos Estados. Aparte ao Senador Eduardo Siqueira Campos.  369 
 
Cumprimenta o Senador Marco Maciel pelo tema abordado: o desenvolvimento 

científico e tecnológico no País. Aparte ao Senador Marco Maciel. 487 
 
Trata da importância da cana-de-açúcar como fonte de energia para o País. 492 
 
Projeto de Lei do Senado nº 304, de 2003 – COMPLEMENTAR, que acrescenta 

parágrafo ao art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, com vistas a 
vedar a limitação de empenho e movimentação financeira das agências reguladoras.  611 
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Põe-se a disposição para colaborar no processo de reforma agrária. Aparte ao 

Senador Paulo Paim.  636 
 

LEOMAR QUINTANILHA 
 

Parecer nº 891, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 729, de 2002 (nº 1.927/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação Cultural, Esportiva e Turística de Igaratá – ACETI, a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Igaratá, Estado de São Paulo. 018 

 
LEONEL PAVAN 
 

Parecer nº 889, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo bº 678, de 2002 (nº 1.791/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação Cultural, Comunitária e Radiodifusão de Tijucas -  SC – 
ACCRT Bairros Joáia, XV de Novembro, Centro, Areias e Praça a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Tijucas Leonel Pavan. 010 

 
Parecer nº 894, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 246, de 2003 (nº 2.224/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga permissão à rádio FM da Barra Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora de freqüência modulada, na cidade de barra Velha, Estado de 
Santa Catarina.  033 

 
Parecer nº 895, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

legislativo nº 247, de 2003 (nº 2.397/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga concessão à Freqüência Brasileira de Comunicações Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Garopaba, Estado 
de Santa Catarina.  035 

 
Parecer nº 896, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 55, de 2000 (nº 92/99, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova concessão à Emissora Saradiense Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Sarandi, Estado do Rio grande do Sul.  037 

 
Comenta matéria publicada “MST investe em invasões e nos ‘sem emprego’ ”, 

publicada no Jornal do Brasil, edição de 18 do corrente.  289 
 
LÚCIA VÂNIA 
 

Comenta matéria publicada no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 18 do 
corrente, intitulada “Novo Presidente do SBPC afirma que Amaral desmontou 
Ministério”. 292 

 
Pede transcrição da matéria do jornal Correio Brasiliense, do dia 31 do corrente, 

referente ao Programa Primeiro Emprego. 654 
 
LUIZ OTAVIO 
 

Parecer nº 966, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 119, de 2003, de autoria do senador Aloízio 
Mercadante, que altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, de forma a obrigar que 
as informações sobre licenciamento ambiental sejam disponibilizadas na rede mundial 
de computadores. 458 

 
Projeto de Lei do Senado nº 302, de 2003, que dispõe sobre a faculdade de 

acesso ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), dos trabalhadores eventuais 
e autônomos. 467 

 
Projeto de Lei do Senado nº 303, de 2003, que cria procedimento simplificado 

para que os ocupantes de imóveis retomados por instituições oficiais de crédito possam 
comprar o  imóvel sem necessidade de novo leilão. 468 
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Trata da situação financeira dos municípios brasileiros em virtude da redução 

dos repasses constitucionais do Fundo de Participação dos Municípios. 513 
 
MAGNO MALTA 
 

Trata das dificuldades enfrentadas pelos emigrantes brasileiros. 501 
 
MÃO SANTA 
 

Cumprimenta o Senador Paulo Paim pela sensibilidade demonstrada no 
exercício de seu trabalho. Aparte ao Senador Paulo Paim. 255 

 
Raciocina sobre os juros. Aparte ao Senador Marcelo Crivella. 265 
 
Critica o momento difícil pelo qual passam os prefeitos, sem recursos 

financeiros. Aparte à Senadora Serys Slhessarenko. 271 
 
Critica os investimentos destinados ao nordeste por estar em desequilíbrio com a 

porcentagem nordestina que paga impostos. Aparte ao Senador Teotônio Vilela Filho. 280 
 
Solicita recursos para o hospital universitário do Estado do Piauí. 285 

 
MARCELO CRIVELLA 
 

Parecer nº 937, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
legislativo nº 146, de 2003 (nº 1.985/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação Cultural Comunitária Joanopolense a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Joanópolis, Estado de São Paulo. 194 

 
Saúda o Senador Paulo Paim por sua inteligência e pela sinceridade e 

honestidade de seu discurso. Aparte ao Senador Paulo Paim. 257 
 
Aborda  a questão da fusão das empresas aéreas VARIG e TAM. 257 
 
Manifesta sua preocupação quanto com o aumento de crimes entre familiares. 616 

 
MARCO MACIEL 
 

Comenta 55ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
– SBPC, realizada em Recife/PE. 485 

 
MOZARILDO CAVALCANTI 
 

Requerimento nº 619, de 2003, que requer, nos termos regimentais, voto 
profundo de pesar pelo falecimento da Deputada do Estado do Piauí, Francisca 
Trindade; apresentação de condolências à família e ao Estado do Piauí; e levantamento 
da sessão.  317 

 
Encaminha à votação os Requerimentos nºs 618, 619 e 620, que requerem: 

inserção em ata de voto de profundo pesar, pelo falecimento da Deputada do Estado do 
Piauí, Francisca Trindade; apresentação de condolências à família e ao Estado do Piauí; 
e o levantamento da sessão.  319 

 
Homenageia o Hospital Cândido, em São Paulo, pelos seus 50 anos.  320 
 
Repudia a operação militar francesa que violou a soberania brasileira e as 

questões internas colombianas.  358 
 

Requerimento nº 624, de 2003, que requer, nos termos regimentais, a retirada de 
tramitação, em caráter definitivo, do Projeto de Lei nº 277, de 1999, de minha autoria, 
que “altera a redação do artigo 7º da Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998”.  470 
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Faz considerações ao pronunciamento do Senador Eduardo Siqueira Campos.  482 
 
Faz considerações ao pronunciamento do Senador Eduardo Siqueira Campos.  483 
 
Aborda a violação da soberania nacional diante do pouso de um avião militar 

francês em Manaus  para resgatar ex-candidata à presidência da Colômbia, refém de 
guerra das Farc.  483 

 
Manifesta sua satisfação pela nova tomada de consciência, por parte dos setores 

radicais da sociedade, nas questões que tocam os trangênicos no Brasil. 653 
 
NEY SUASSUNA 
 

Apresenta relatório sobre sua viagem ao Estado de Israel. 503 
 
OSMAR DIAS 
 

Parecer nº 955, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 318, de 2003 (nº 2.406/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga permissão à Rádio Cruz de Malta Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de 
São Paulo.  246 

 
Parecer nº 960, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 215, de 2003 (nº 2.407, de 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga concessão à Fundação Antônio bárbara para executar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Cianorte, Estado do Paraná.  343 

 
Parecer nº 965, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 350, de 2003 (nº 2.577/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga permissão à Fundação Exclusiva Educativa para executar serviço de 
radiodifusão em freqüência modulada na cidade de campo Largo, Estado do Paraná.  455 

 
PAULO PAIM 
 

Defende a utilização do carvão mineral como fonte de energia. 254 
 
Trata da necessidade da reforma agrária. 254 
 
Anuncia alguns procedimentos adotados após a publicação da fusão das 

empresas aéreas VARIG e TAM. Aparte ao Senador Marcelo Crivella. 264 
 
Manifesta seu pesar pelo falecimento da Deputada do estado do Piauí, Francisca 

Trindade, e diz que o Brasil está de luto. 320 
 
Comenta sobre o lançamento pelo Governo do Fórum Nacional do Trabalho. 370 
 
Comenta a solenidade de lançamento de grupo de trabalho para aplicação da 

política nacional do idoso. 471 
 
Trata do desempenho da agricultura familiar. 471 
 
Elogia o trabalho do Ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto. 471 
 
Esclarece o posicionamento do Ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel 

Rossetto, referente ao aumento da carga tributária ao vinho nacional e sobre o conflito 
no campo. 635 

 
Comunica sua participação do seminário onde se discutiu o Plano Plurianual – 

PPA, a fim de combater o preconceito, promovendo a igualdade racial. 635 
 
PEDRO SIMON 
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Concorda com a Senadora Serys Slhessarenko quanto a questão da reforma 
agrária. Aparte à Senadora Serys Slhessarenko. 639 

 
Fala da responsabilidade e do trabalho da CPMI. Aparte à Senadora Serys 

Slhessarenko. 639 
 
Fala de sua admiração pelo Senador Eduardo Siqueira Campos. Aparte ao 

Senador Eduardo Siqueira Campos. 642 
 
Aborda a necessidade de se dar uma maior atenção ao setor leiteiro. 648 
 
Trata da inauguração do Canal de TV Unisinos, importante evento de 

comunicação social do Estado do Rio Grande do Sul. 648 
 
Cumprimenta o Senador Garibaldi Alves Filho. Aparte ao Senador Garibaldi 

Alves Filho. 651 
 
REGINALDO DUARTE 
 

Parecer nº 899, de 2003, da Comissão d Educação, sobre o Projeto de decreto 
Legislativo nº 655, de 2002 (nº 1.758/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a FIDA – Fundação Iguatu para o Desenvolvimento e Assistência 
Social a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade e Iguatu, Estado do 
Ceará. 046 

 
Parecer nº 904, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 709, de 2002 (nº 1.864/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário de Araripe a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Araripe, Estado do Ceará. 066 

 
Parecer nº 932, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 114, de 2003 (nº 2.110/02, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a ABEMCE -  Associação de Bem Estar do Menos de Chaval – CE a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Chaval, Estado do Ceará. 173 

 
Parecer nº 953, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 253, de 2003 (nº 2.403/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga permissão à Fundação de Radiodifusão Educativa Nossa Senhora 
Milagrosa para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Maracanaú, Estado do Ceará. 241 

 
Parecer nº 964, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 236, de 2003 (nº 2.294/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação Beneficente José Ednir Maia de Limoeiro do Norte - CE a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Limoeiro do Norte, Estado do 
Ceará. 451 

 
ROBERTO SATURNINO 
 

Parecer nº 890, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 697, de 2002 (nº 1.829/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação de Comunicação Comunitária do Bairro de Lages a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Paracambi, Estado do Rio de 
Janeiro. 014 

 
ROMERO JUCÁ 
 

Manifesta a sua preocupação quanto as demissões anunciadas pelo setor 
automobilístico. 273 

 
Preocupa-se com o anúncio, em carta enviada ao Presidente Lula, do fechamento 

do Centro de Treinamento de Pessoal da Força Sindical. 273 
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Aborda a conquista do equilíbrio fiscal brasileiro com o superávit no exterior. 273 
 
Manifesta sua satisfação com a concessão de recursos de micro-créditos pelos 

bancos federais. 273 
 
Apresenta resultado da pesquisa realizada pela Subsecretaria de Relações 

Públicas do Senado sobre o tema “O idoso e a legislação para a terceira idade no 
Brasil”. 292 

 
ROMEU TUMA 
 

Cumprimenta a Senadora Heloisa Helena pela presença no lançamento pelo 
Governo do Fórum  Nacional do Trabalho. Aparte ao Senador Paulo Paim. 372 

 
Trata da importância da criação de subcomissão na Câmara dos Deputados para 

prosseguir as investigações da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre o 
Roubo de Cargas. 373 

 
ROSEANA SARNEY 
 

Parecer nº 900, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 666, de 2002 (nº 1.902/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação dos Amigos de Santa Rita a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Santa Rita. Estado do Maranhão. 050 

 
Parecer nº 906, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 749, de 2002 (nº 2.109/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação Comunitária Esportiva e Cultural dos Amigos de São 
Vicente de Férrer – MA, a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
São Vicente de Férrer, Estado do Maranhão. 074 

 
Parecer nº 929, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 107, de 2003 (nº 2.102/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação de rádio Comunitária FM Rio Neves de São Raimundo 
das Mangabeiras a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São 
Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão. 159 

 
SÉRGIO ZAMBIASI 
 

Requerimento nº 621, de 2003, que requer, nos termos regimentais, a tramitação 
em conjunto do PLS nº 223, de 2003, de sua autoria, com o PLS nº 287, de 2003, de 
autoria do senador Eduardo Azeredo, por regularem a mesma matéria. 356 

 
SERYS SLHESSARENKO 
 

Apóia a luta pela reforma agrária no País. 268 
 
Trata das irregularidades na publicidade de medicamentos. 268 
 
Faz relato da pauta da Frente Parlamentar da Agenda 21, enfocando a questão do 

desenvolvimento sustentável. 268 
 
Trata da precariedade das rodovias brasileiras. 361 
 
Trata da tentativa de renegociação entre Governo Federal e governadores em 

torno da reforma tributária. 361 
 
Concorda com o resgate da Sudene e da Sudam.Aparte ao Senador Mozarildo 

Cavalcanti. 482 
 
Comenta sua participação em missão oficial à base brasileira na Antártida. 487 
 
Faz considerações sobre a reforma agrária. 637 
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Relata as atividades da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito do Banestado. 637 

 
SIBÁ MACHADO 
 

Faz comentários sobre tese de S. Exª intitulada “Globalização e Organização 
Econômica do Território”. 618 

 
TEOTÔNIO VILELA FILHO 
 

Critica a proposta de Reforma Tributária encaminhada ao Congresso Nacional. 278 
 
Comenta o artigo “Apenas paliativos”, publicado no jornal Folha de S. Paulo, 

edição de 16 do corrente. 291 
 
TIÃO VIANA 
 

Comunica resultado da reunião da Comissão Executiva Nacional do PT, a favor 
da reforma da previdência. 370 

 
VALDIR RAUPP 
 

Parecer nº 945, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 239, de 2003 (nº 2.358/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga permissão à Fundação Educativa Padre Ezequiel Ramim para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Rolim de Moura, 
Estado de Rondônia.  217 
 

Parecer nº 950, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 213, de 2003 (nº 2.301/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga permissão à Fundação Calmerinda Lanzilotti para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Brasília (Ceilândia), Distrito 
Federal. 232 

 
Comenta a precariedade das rodovias do Estado de Rondônia. 378 
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